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اأواًل:
عن احلب واأ�سياء اأخرى! 

)�شبكة،  احلب  هذا  تبعات  بايل  يف  يكن  مل  بحبي  اأبلغتها  عندما 
خطوبة، زواج(، 

كم مرة اأبلغت الكثريات؟ 
كم مرة اأحببت على روحي، كما يقولون، بغري تبعات.. 

- باحبك.
- خال�ص.. يبقى نتجوز.

املرة التي تغري حياتك يجب اأال تكون كبقية املرات، تدخل ال بك 
اإذن حني  وال عليك، عن غري ق�شد، ت�ُشدك اخليَّة! النامو�ص معذور 
ا اأنه مل يلف اأو يدور.. بال  يخدعه ال�شوء، ينجذب لل�شاعق، خ�شو�شً

خربة.
"نامو�شية" يل.  اأول نزوة  هكذا قال خايل بعد زواجنا ب�شنة، ويف 
ل لرُيجعنا عن الطالق، على الرغم من كل "احلداقه" التي اأظنها  تدخَّ
يف نف�شي، وقد تظهر لالآخرين، فاإنني مل اأجرب �شيًئا. على الرغم من 
اللف والدوران، فاإن خربتي يف احلياة مل تزل خربة "نامو�شية" كثرًيا 
ما يخدعها ال�شوء، لهذا اأحببت ب�شرعة، وقوام قوام تزوجت. ها هي 
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موجات  من  موجة  اأول  مع  ب�شائرها  حلت  حتدث  مل  التي  التجارب 
احلياة. الكل يعتليني، ال اأعرف ملاذا! 

خايل �شادق يف بع�ص ما قال، وِحِدق كحداقتي يف البع�ص االآخر، 
لن  لكنها  مكتملة،  وغري  حمدودة  قليلة،  التجارب  تكون  اأن  جائز 

تعتليني �شوى هذه املرة فقط. 
اأول  ب�شنة، ويف  زواجنا  بعد  اإنه  البداية:  اأقول من  اأن  ن�شيت  فقد 

ا!  ل خايل وقال ما قال، معذور النامو�ص حقًّ واآخر نزوة يل، تدخَّ

• • •

ا�شتعجايل  ا�شتغربت  لت،  وتدخَّ اأخيها  �شاركت  االأخرى  هي  اأمي 
اأو ال..  االأيام متر  اأتعجل �شيًئا طوال حياتي،  املرة، مل  وتورطي هذه 
هذا لي�ص بيدي، الذي ال ُيفعل اليوم نفعله غًدا باإذن اهلل. اإن مل يتم 
يا  �شهرين.  كمان  القادم.  االأ�شبوع  نحاول  وقدره؛  اهلل  ق�شاء  يبقى 
ُم�شهل!  يف النهاية -وكثرًيا ما يحدث- اإن مل  يح�شل املطلوب "يبقى 
اآدي اهلل واأدي حكمته". فلماذا اال�شتعجال االآن بهذا التورط من دون 

معطيات! 
الفلو�ص حت�شر  يا موالي كما خلقتني،  اأن معطياتي  اأمي  تعرف 
النامو�ص،  خداع  نظرية  تعرف  ال  لكنها  عبيطة،  وتعمل  عندي  حلد 
حتى العيال والد الكلب اأ�شحابي ملا �شافوا احلكاية تتطور وتت�شاعد 
ب�شكل غريب مل يجربوه يّف من قبل، ا�شتغربوا: انت كل �شهرين تالته 

لك حكاية، مرة مع واحدة قد اأمك.. مرة مع اأم لبنتني.. املهم البطلة 
تكتمل  ال  حتى  �شبب  األف  عندها  يكون  اأن  من  بد  ال  عهدناها  كما 

ر.  ُ احلكاية، و�شبب وحيد للدخول يف ق�شتك اجلديدة واملوا�شيع متمَ
لكن  اأعرف.  ال  العالقات!  هذه  اأدخل  الق�ش�ص  كتابة  اأجل  اأمن 
كلمة  فكرة،  على  الق�شة.  كان  يقولون-  -كما  فعاًل  اأجنيه  كنت  ما 
"عالقات" هذه عندي عدة حتفظات عليها، مبعثها اأين �ُشفت، وعندما 

ت�شوف يت�شح لك –لالأ�شف!– اأنك مل تكن ترى �شيًئا.
يعني املوا�شيع يف البداية اأده�شت اأمي ومعها ال�شحاب والد الكلب. 
عندهم حق؛ فكروين باأين كنت ذات يوم "طيب وبعقلي وابن حالل، 
�شارب الدنيا 30 ُبلغه"، حتى الفلو�ص "امل�شتعبطة" مل توؤرقني، اأهو 

ق�شة من هنا.. ق�شة من هناك، واحلياة ما�شية! 
اإن  امل�شيبة  يا ح�شرة!  اإيه  على  له عمل. عمل!  اإن معمول  يظهر 
الواحد يعرف نف�شه حلد الك�شوف. جارنا الوحيد يف البيت من طرح 
اأمي  اأن  نازلة، خارجة داخلة، وعرف  راآها طالعة  العمل عندما  فكرة 

غري مرحبة بهذه العالقة، مل يرحب هو االآخر. 
التاأين  الندامة ويف  العجلة  اأن يف  اإىل  ا�شتوقفني م�شرًيا  كم مرة 
ال�شالمة، واأنني مل اأتعجل �شيًئا. ال �شيما اأن النامو�ص عن غري ق�شد 
اأين عرفمَ نظرية  ينجذب لهالكه خمدوًعا بال�شوء.. النامو�ص! من 
اأو  الرتحيب  يف  احلق  لنف�شه  اأعطى  اأين  ومن  املخدوع؟  النامو�ص 

الن�شيحة؟ 
اأمي.. اأهي اأمي! خايل.. اأخو اأمي. حتى ال�شحاب والد الكلب. اأهم 
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والد كلب. ما الذي اأعطاه م�شروعية التدخل غري طيف من التطفل 
الثقيل؟ من اأين له مبعلومة عدم ا�شتعجايل امل�شاحبة لعمري، عمري 

املعي�ص قبل اأن ُي�شرفنا هو واأ�شرته! ال اأعرف!

• • •

الوحيد الذي اأول ما �شافها، دومنا مربرات، وجدته ين�شكح كما مل 
ين�شكح من قبل يف حياته، على الرغم من علمه مبو�شوع اال�شتعجال 
واملعطيات املنعدمة، فاإنه بارك و�شارك مبا ا�شتطاع لذلك �شبياًل، حتى 

بعد الزواج واإىل اأن فارق احلياة. 
اهلل.  والدي رحمه  �شوى  اأحًدا  هوؤالء، هي ال حتب  كل  لهذا، من 
بالتايل تكره اأمي وال�شحاب، باالإ�شافة اإىل اجلار الذي اأ�شاركها ُكرهه. 
احلقيقة، مل يكن يف بايل اأي مما �شغل تفكريهم، ال ا�شتعجال وال 
يحزنون، النامو�ص ال يرى اإال بعد اخلداع؛ يكون الوقت فات والطوبة 

جت يف املعطوبة! 
من مّنا خدع االآخر؟ اأم اأننا "انخدعنا.. انخدعنا" على راأي ح�شن 

االأ�شمر؟ هل نظرية النامو�ص املخدوع ُتطبق على كلينا؟ 
كل ما اأعرفه اأين مبجرد اأن اأبلغتها بحبي مل يكن يف بايل تبعات 

هذا احلب.
هل تفنطت الدنيا كالكوت�شينة مرة واثنني وثالثة؟

نعم تفنطت.. تعرفوا اإزاي؟

اأقول لكم:
طلع القمر علينا

 

اآية املوىل عز وجل{وكاأن على روؤو�شهم  ا�شتح�شار  عندك حق يف 
كان  لو  باهلل.  اإال  قوة  وال  حول  وال  العظيم  اهلل  �شدق  الطري}. 
االأيام. عندك حق فيما  اأحد  الندوة  جال�ًشا معنا عندما دخلت علينا 

ا�شتح�شرت. 
بني البيوت

الزم اأداري �سعاع ال�سم�س
عل�سان متوت،

اأر�سم خيوط عنكبوت.
بني اجلحور

الزم اأغور.. اأغور.. اأغور 

ك�شريط  ال�شاعر  تمَ�ِشف من  اأن  االأخرى  الق�شيدة هي  عندها حق 
الت�شجيل.. 

)م�شاء اخلري يا جماعة( 
- م�شاء النور .. 
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- يا م�شاء الفل.. 
- يا اأهاًل و�شهاًل.. 

- اتف�شلي يا هامن..  
- يا �شالم يا �شالم.. 

طبيعي اأن هذا ما �شيحدث الأي جل�شة -رجالية- فور دخول واحدة 
 .. احللوة  وهذه  بالك  فما  فنانني،  كانوا  لو  ا  خ�شو�شً عليهم،  حلوة 

زوجتي! 
عندهم حق مثلك، ال �شيما اأن العن�شر الن�شائي ُمفتقد يف ندوتنا، 
قال  مثلما  ن�شائي  ن�شائي!  واإيه..  عليهم،  هالل  ي�شوفوه  مرة  اأول 

الكتاب. 
�شعاع  يف  ونداري  خيوط  نر�شم  قاعدين  �شنة  كام  الندوة  يف  لنا 
ال�شم�ص عل�شان متوت، وال يوجد اأي جمال يوحد ربنا، املفرو�ص اإننا 

فنانني.. �ُشغلتنا اجلمال! 
وقتها ميكن الأول مرة اأح�شد واحد يف حياتي، ملا دخلت علينا كان 
اللي  لعنت  روؤياه.  اأفقدتنا  ما  -الذهلة-  اأنها  غري  اأحدنا،  برفقتها 
يف  زميلته  ال�شاعرة.  االأ�شتاذة  اأحدنا:  الـ  هذا  قدمها  عندما  جابوين 
ودخلت  تعليمي  اأكملت  حمرتم  نا�ص  ابن  كنت  لو  يعني  اآداب.  كلية 

املحظوظة!   ابن  الزميل  مكان  اأكون  ممكن  كان  “اآداب”، 
نف�ص  على  جل�شت  اأن  بعد  ا  خ�شو�شً اأ�شود،  اأمي  حظ  اأن  يظهر 
�شفي. يعني لن توجد نظرات، لفتات، حركات.. اأي حاجه ت�شفي غليل 

الواحد. لن يوجد.

ت ورميناه باخلارج. يجوز تكون  فِّ لففنا ال�شاعر يف ق�شيدته اللي �شمَ
عربية مرت من عليه.. املهم اأن رئي�ص الندوة اأم�شك ياقة قمي�شه من 
اليمني ثم ال�شمال، تنحنح مائاًل لالأمام قلياًل كاأنه وراء ميكرفون، 

وقال ب�شوت دافئ، عزب، حنون: )نحب ن�شمع االأ�شتاذة مبا�شرة..(. 
- فعاًل.. 
- اأيوه.. 

- يا ريت.. 
االأخرى،  هي  قامتها  ت�شد  جعلها  واحلا�شرون  الرئي�ص  قاله  ما 
تبت�شم بخجل خفيف غري ُمت�شّنع، ثم تبداأ يف ترتيل ق�شائدها، كلما 

انتهت من واحدة طلبنا املزيد. 
من  وحدك  ل�شت  الُقدامى،  الراديو  ُمذيعي  اأ�شوات  مثل  �شوتها 
اآيات  تتداخل  جميًعا،  حتتلنا  االآية  دخولها،  عند  اهلل  اآية  ا�شتح�شر 
ال  ُيب�شرون}،  ال  فهم  {فاأغ�شيناهم  حالتنا  حول  مرتاق�شة  اأخرى 
ترى عيني غري  الإب�شارها، ال  اأبرة حويل  ُخرم  اأبحث عن  ُيب�شرون. 

اأرطال روؤو�ص اجلال�شني وتعابري “و�شو�شهم”. 
ُتقلب  “املدملك”،  كفها  كان  ب�شعوبة  اإب�شاره  ا�شتطعت  ما 

ال�شفحات وترتكه اأو حُتركه من اآن الآخر على �شطح الرتابيزة. 
اهلل  �شرور  جنيب  راأي  على  اأمي(  دراع  كوع  من  الطالق  )عليَّا 
يرحمه، اأُراهن على اأن كل اجلال�شني كانوا مثلي وزيادة.. لكني زيادة 

حبتني! 
• • •
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تبعتها  ال�شبح،  حتى  الكلب  والد  مع  ال�شهرة  اأُكمل  مل  يومها 
بعيني ونحن راحلون، يلتفون حولها كالنامو�ص، ميدحون، ي�شكرون، 
ي�شتعبطون.. مرة اأخرى يرافقها الزميل ابن املحظوظة. اإن �شاء اهلل 
تخبطه عربية بعد اأن يرتكها، وربنا يولع بجاز و�شخ يف كل املوجودين. 
املهم، املرة اجلايه، ال بد من اجللو�ص ب�شكل مُيّكنني من روؤيتها، 
من  الروؤية  البداية  يف  االأف�شل  ال..  متاًما،  بجانبها  لو  �شالم  يا 
اأيها القوم  اأوغلوا يف احلب برفق  ِتلك،  اأنا وجل�شة كمَ اأين  بعيد لبعيد، 

املتفكرون! 
االأ�شود، فُتعاود هي اجللو�ص على  اأمي  ُيعاودين حظ  اأنه  امل�شيبة 
 ، الندوة  املوؤكد يف فاعليته. كر�شي رئي�ص  الوحيد  املكان  نف�ص �شفي، 
ال بد من تدبري خطة ماكرة وحُمكمه لالحتيال على الرئي�ص. هدف 
اخلطة احتالل كر�شي الرئا�شة الذي ال يرتكه اأو ي�شتبدل به اآخر يف 

االأحوال العادية، فما بالكم وما نحن فيه! 
نهائيًّا..  الرئي�ص  حمو  من  بد  هناك  لي�ص  اخلطة  ف�شل  حالة  يف 

حملوله باإذن اهلل.

�سنوات..

بينهم  من  كان  الب�شر،  من  �شنوف  علينا  دخلت  ال�شنني  مبرور 
الُعن�شر الن�شائي، ذلك الُعن�شر املظلوم جوارها، ال ت�شتطيع ا�شتقباله 
ُكنَّ  ُكُلهنمَ  العلم:  البيولوجي فقط، مع  امل�شتوى  على  اإال  ا-  -ُعن�شريًّ

�شاعرات! 

مرة  ا�شتقبالها،  يف  وكثرية  خمتلفة  مرات  مُتر  اأن  الطبيعي  من 
اأمامها، مرة جوارها، ما �شر احلرارة -الغريب- التي حتتلني مبجرد 

دخويل حيزها الهوائي؟ حتى االآن ال�شر جمهول ال يعلمه اإال اهلل. 
ا اأنها �شمعت ق�ش�شي وعرفت منها اأن العبد هلل  من الطبيعي اأي�شً
انتباهك وجذبك معه من ال  الفقري.. يعني، م�ص بطال، يقدر لفت 

�شيء، العينة بيِّنمَة.. ُقدامكم اأو كما ترون! 
الظاهر اأن هذه الكتابة اأعجبتها فراأيت منها نظرات ميكن تاأويلها، 
بالتايل انتهزت الفر�شة وتدخلت وقتها عيناي ال�شهتانتان لتبداأ اأوىل 

امل�شاحات بيننا، حتى واإن كانت يف دماغي وحدي، املهم اأنها بداأت. 
اأ�شبحت تعرفني؛ نتكلم، اأ�شمعها، تطلب كتاًبا اأو راأًيا يف ق�شيدة. 
“ملب�ص”.  لبانة،  تعطيني  �شاًيا،  يل  تطلب  م�شاحات؟  هذه  األي�شت 

عندما اأعط�ص وهي بجواري تقول: يرحمكم اهلل. 
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م�شاحات بال �شك.. 
نف�ص  يف  العادية  العجيبة،  ال�شدفة  هو  ذلك  على  االأكرب  الدليل 

الوقت. يف “امليني با�ص”، والتي اأتت على بالكم االآن: 
- رايح فني كده؟ 

- ناحيتكم.
- ناحيتنا! 

- اآه.. واحد �شاحبي �شاكن ناحيتكم. 
املهم اأف�شل بجوارك اأكرب وقت ممكن، الآخر اخلط، حتى بيتكم. 

االآخرين  مع  تفعله  ما  يبقى  فعاًل؟  م�شاحات  هذا  يف  ترون  هل 
ا، كم مرة اأعجبتها كتابات، كم مرة طلبت من البع�ص  اأي�شً م�شاحات 
ُكتًبا اأو راأًيا يف ق�شيدة، عزمتهم على ال�شاي، واأعطتهم اللبان وامللب�ص، 
ومن البديهي اأن يقول النا�ص لبع�شهم )يرحمكم اهلل( وقت العط�ص. 

اأين تلك امل�شاحات التي تخيلتها بيننا؟ 
الكرا�شي  جميلة  هي  كم  الهواء،  يف  ج�شدينا  بني  امل�شاحة  راحت 
عنوانها  ق�شة  كتبت  زمان،  با�ص”!  “امليني  يف  ال�شيقة  الُثنائية 
هذه  تتواجد  ليتها  ال�شيء(.  بع�ص  تتاأخر  لكنها  تتحقق،  )االأمنيات 
امل�شاحات يف يوم من االأيام، تخرج للوجود الفعلي، بعيًدا عن افرتا�شية 
كلما  �شوى من عا�شها وندهته،  افرتا�شية ال يعرفها  الغلبان،  املحب 

راآها ح�شبها ماء، وكلما اقرتب وظن اأنه ي�شرب ال يرتوي! 

دفة من عند اهلل  �سُ

ملاذا ذهبت يف ذلك اليوم للندوة واأنا اأعرف اأنه ال توجد ندوة!
اجلمعة الفائتة التي مل حت�شرها اتفقوا على اأن يذهبوا جمتمعني 
احتمال  ن�شيُتها،  دمُت  ما  اإذن  مهمة  غري  منا�شبة  اأذكرها،  ال  ملنا�شبة 
يكونوا رايحني زيارة ل�شاعر خيوط العنكبوت، يبقى العربية مرت من 

عليه فعاًل.. فاكرين؟ 
املكان تنغر�ص فيه دكك احلكومة احلديدية الطويلة، جل�شُت على 
اإحداها. ي�شتخدمها املواطنون يف ال�شباح يف اأثناء �شعيهم بني مكتب 
يف  ينت�شرون  واالأُمومة.  الطفولة  رعاية  وحدة  التاأمينات،  الربيد، 
املكان ُمتخطني مبنى املكتبة، يف نف�ص الوقت ال ي�شلم االأمر من اأحد 

التائهني الذي يدخل املكتبة لل�شوؤال ثم يخرج �شريًعا كاملل�شوع. 
وال  �ُشغلة  ال  قاعدين  النهار  طول  املكتبة؛  موظفو  حمظوظون 
م�شغلة، يردون على التائهني بالغلط. يف اإجازات اآخر العام يتحملون 
امل�شورة  الكتب  املدار�ص االبتدائية، يلعبون يف �شوية  ُم�شايقات عيال 
ثم يرّوحون. فيما عدا يوم الندوة ال يفعلون �شيًئا، يق�شونه ورديات، 

كل جمعة ينتظر اأحدهم لـ10 اأو 12  بالليل، لُيغلق بعدنا املكتبة. 
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املنتظر من  ُي�شاركنا هذا  الف�شول، قد  باب  االأُول، ومن  املرات  يف 
بعيد، على كر�شي منزٍو يحاول اإيجاد فائدة مما نقول، يت�شعَّب وقد 
نا يف �شره، لوالنا لكان و�شط عياله قدام التليفزيون، على االأقل  ي�شبُّ

ر على الكر�شي طول القاعدة.  كان ريَّح ج�شمه ونام. يظل يفقَّ
ننتهي،  حتى  امل�شلِّية  يف  وينام  ق�شريها  من  ياأخذها  من  هناك 
يناديه رئي�ص الندوة ونحن ذاهبون، فيخُرج فارًكا عينيه مغُلوًبا على 

اأمره )خل�شتوا يا اأ�شتاذ؟(. 
اإحدى  يف  عمل  بطلب  الثقافة  ق�شور  لهيئة  التقدم  نيتي  يف 
ق�شورها، عندما اأكون و�شط هوؤالء املوظفني -عدميي العمل- �شيكون 
هناك مت�شع من الوقت للقراءة والكتابة، ثمة ُمرتب �شئيل ينتظرين 
اأجل�ص  اآخر ال�شهر لزوم ال�شاي والقهوة وال�شجائر. يف �شم�ص ال�شتاء 
املكتبة  املتوافدة على  بقراءة اجلرائد  ُم�شتمتًعا  الدكك  دكة من  على 

يوميًّا.
�شاعة،  يدي  يف  تكن  مل  معي،  وقًتا  اأخذ  التداعي  هذا  اأن  يظهر 
ال�شارع  على  اأنظر  قدمي.  حتت  ال�شجائر  اأعقاب  من  ذلك  عرفت 
باخلارج عرب االأ�شياخ احلديد املحيطة باملكان، اأُعيد ترتيب العامل اأو 

بعرثته، ُمنتظًرا �شيًئا غري حمدد. ثمة هاج�ص دفني جعلني اأنتظر. 
اأنتظرها، من دون اتفاق ُم�شبق، لكنها بالتاأكيد  مل اأكن اأعلم اأين 

جاءت على بايل دومنا انتباه. 
- م�شاء اخلري.. 

- م�شاء النور.

- اأمال اجلماعة فني؟
- اأ�شل مافي�ص ندوة النهاردة..

- ليه؟
- ُكُلهم راحوا لـ... )املنا�شبة غري املهمة التي ال اأذكرها(.. 

- اآه.. وانت عامل ايه؟ 
- احلمد هلل..

- ت�شرب قهوة معايا؟
- ثواين هنادي على تولو�شتوى. 

اأمال  “تولو�شتوي” �شاألت وهي جتل�ص مكاين:  ملناداة  ذاهب  واأنا 
انت اإيه اللي جابك! 

- م�ص عارف.
ال اأعرف فعاًل ال�شبب يف ح�شوري اليوم، ملاذا مل اأُ�شاركهم املنا�شبة 
بالتايل  املا�شية،  اجلمعة  تاأت  مل  اإليها؟  بالن�شبة  املهمة-  -غري 
يعلم،  من  اهلل  وحده  اأنا؟  ح�شوري  �شبب  ما  لكن  ُمربر،  ُح�شورها 

وحده اهلل �شاحب هذه االأفاعيل! 
- عم تولو�شتوي.. يا حاج.. 

�شمع  هل  بقرف،  يل  وينظر  ببطانية  يلتف  ُك�شكه  من  خرج 
�شتيمة!  يح�شبها  يجوز  “تولو�شتوي”؟ 

- عايزين 2 قهوة لو �شمحت.
خرج  ه.  كفِّ يف  و�شعتها  جنيهات،  ب�شعة  فخرجت  جيوبي  نف�شت 
ا �شوتي مبحوًحا على ا�شتحياء واأنا اأُطبطب على كتفه: لو طلبنا  اأي�شً
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حاجة زيادة هاتها واأبقى اأحا�شبك بعدين. 
املكان.  اأو�شلته حلرا�شة هذا  التي  االأيام  ي�ُشبُّ  االآن،  ني  ي�ُشبُّ اأكيد 
طابع  هناك..  قهوة  هنا،  �شاي  معقول،  الرزق  حلو.  بالنهار  املكان 
بو�شتة، ورقة دمغة.. وحدهم املالعني بتوع يوم اجلمعة، ال ياأخذ من 
املكتبة  اأ�شود، ن�شرب دور �شاي جمانيًّا على ح�شاب  اأبي�ص وال  ورائهم 

وكان اهلل بال�شر عليم!
- اإيه حكاية تولو�شتوي دي؟

- اأ�شله �شكله بالظبط، ذقنه، �شعره، جتاعيده.. تولو�شتوي اخلالق 
الناطق.

- ميكن.. 
- ميكن!

جابك  اللي  اإيه  لكن  كده.  قبل  تولو�شتوي  ما�شُفت�ص  اأ�شل   -
النهاردة؟ 

الذي  ما  تعرف  ال  اإنها  فقالت  فعاًل،  لل�شبب  علمي  بعدم  اأبلغُتها 
من  تعانيه  الذي  ال�شديد  الربد  من  الرغم  على  البيت  من  اأنزلها 

يومني. 
- اأنا عارف..

- مني؟ 
- ربنا..

- اإ�شمعنى!
- عل�شان اأ�شوِفك..

ها هي اأويل امل�شاحات البادئة التي تكلمنا عنها، ها هو “تولو�شتوي” 
بره  )القهوة  موؤكًدا  اأُذين  على  ومال  اأمامنا  و�شعها  القهوة،  اأح�شر 
“تولو�شتوي”. لي�ص هذا  ح�شاب املكتبة يا حُمرتم(، يا ابن الكلب يا 

تمَبت لنا.  وقتك. اللهم اخ�ِشف بكوخِه االأر�ص واتُركنا ملا كمَ
- ُخد يا حاج، اأنا عزماك يا ابني.. 

- ُمت�شكرين يا اأ�شتاذة.
- مع ال�شالمة يا تولو�شتوووووي.. 

املركزية  امل�شابقة  باأن  اأبلغتها  للموقف  واإبعاًدا  ك�شتيمة،  له  قلتها 
ال�شنوية لهيئة ق�شور الثقافة �شتغلق باب اال�شرتاك بعد اإ�شبوع. 

- اأ�شلي مابدخل�ص م�شابقات.
- ليه؟ 

- يعني، املو�شوع اإنه �شوية كالم بقولهم وخال�ص.. 
حاولت اإقناعها باأن الفنان دائًما هكذا، واأن �شوتها ال�شعري خا�ص 
ومميز عن اجلميع، وهذا حقيقي -على فكرة- بعيًدا عن اإنها زوجتي؛ 

لها �شوت �شعري مميز. 
- خال�ص، هحاول اأجمع �شوية احلاجات اللي عندي واأكتبهم على 

الكمبيوتر. 
- ممكن اأنتظرك ونروح نقدم �شوا.. )طبًعا لن اأُفّوت فر�شة كهذي، 

اأي حمار مكاين �شيفعل ذلك(. 
- اتفقنا. 

عينيها  تقبيل  اأردت  املحطة،  على  واقفني  ونحن  اخلارج،  يف 
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املحمرتني من الربد، كيف جرى الوقت بهذا ال�شكل!
- حتبي اأو�شلك؟ 

- على اإيه! هاركب على طول واأرّوح. 
- طيب، ممكن تليفونك.. عل�شان نتابع مو�شوع امل�شابقة. 

- معاك ورقة وقلم.
اأنا باأحفظ االأرقام )ومل اأحفظ اأي �شيء يف حياتي،  - قويل ب�ص، 

ا االأرقام!(.  خ�شو�شً
قالت: 47 
رددت: 47 

اأكملت: 47 تاين 
رددت: 47 تاين. ثم اأكملت منرتها التي ا�شتقبلتها خاليا التلقي 

يف املُخ ومل تخرج حتى االآن، حتبوا تعرفوا باقي النمرة؟ بعيونكم! 

�سندوق التاأمني على املا�سية 

بعد  اليمني،  على  العمارة  �شتجد  “ُعرابي”  �شارع  تدُخل  عندما 
حمطة البنزين. هكذا عرفت العنوان، وهكذا �شاألت حتى و�شلت. 

موظفو  �شاعتني،  من  ح  وروَّ االأ�شان�شري  قفل  اأبي    :7 ال�شاعة 
ال�شندوق م�شوا يف متام الثانية، بعدهم ب�شاعة بتوع ال�شرائب. 

الثالث والرابع واخلام�ص، ماأمورتا �شرائب )االأزبكية وبوالق(، يف 
التاأمني  املحامي ثم �شندوق  ال�شكنية ومكتب  ال�ُشقق  ال�شاد�ص بع�ص 
اأو كما  اأول ما تُخرج من االأ�شان�شري جتُده على ميينك.  على املا�شية 

قلت لها )هتالقيه على ميينك اأول ما تُخرجي من االأ�شان�شري(. 
عيون  عن  بعيًدا  مرة،  الأول  ببع�شنا  فيه  �شنختلي  الذي  املكان 
املتطفلني ورزالتهم، دون زحام، ما ال�شر يف عدم تخوفنا من اخل�شة 
بالتبليغ  وقام  جار  راآنا  اأو  موظف  اأي  ح�شر  لو  للمكان؟  احلكومية 

�شتنكب املُ�شيبة على روؤو�شنا بال �شك اأو رحمة. 
لن ي�شفع يل كوين ابن عامل االأ�شان�شري، اأبويا نف�شه متورط معنا 

يف امل�شيبة. من اأين ح�شل عل مفتاح املكان احلكومي!
�ص: من اأين اأتيت مبفتاح املكتب؟ 
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ج: من اأبويا. 
�ص: من اأين اأتي اأبوك باملفتاح؟ 

ج: من من�شور �شاعي املكتب.
�ص: ملاذا؟

ج: كي ي�شُطف و�شه بعد ال�ُشغل ويرتك حاجاته بالداخل.
�ص: يا �شالم!

ج: يف املقابل يقوم بكن�ص املكتب قبل اأن مي�شي، وهذا ما فعلته اليوم 
عنه.

�ص: ما �شر تواُجدك يف مكان حكومي بعد مواعيد العمل الر�شمية 
واأنت غري تابع له من البداية؟ 

ج: كنت اأ�شُطف و�شي واأعدل هدومي ُمنتظًرا ميعاد الندوة.. 
�ص: ندوة! 

ج: اآه.. ندوة نقابة ال�شحفيني.
�ص: وبعدين؟ 

ج: وال قبلني، اإذا مررتمَ كل ذلك واأنت حُمقق، هل �شُتمرر وجودها 
واقتحام  فا�شح  فعل  وقتها؟  اجلرمية  �شتكون  كيف  املكان،  يف  معي 
مكان حكومي دون �شبب! ابن عامل االأ�شان�شري ي�شطحب معه ُمدر�شه 
للقيام بفعل فا�شح، عامل اأ�شان�شري يوؤجر مكتب �شندوق التاأمني على 

املا�شية لت�شهيل الدعارة! 
وتلفياته  ال�شندوق  ُعُجوزات  اإلبا�ص جميع  ا  اأي�شً ذلك  �شُي�شاحب 
و�شرقاته منذ اأن مت اإن�شاوؤه، غري بعيد اأن حُتا�شبوين على املا�شية هي 

االأخرى. واحدة واحدة، البهيمة عندما تقع يا �شادة ما اأكرث �شكاكينها! 
امل�شائية،  النيابة  على  عر�شنا  بعد  ال�شباح  يف  اأبي  ا�شتدعاء  يتم 
وبداًل من ق�شاء عدة �شويعات يف الو�شل بعيًدا عن العيون، ي�شتقبلنا 
ق�شم االأزبكية ب�شوالته وع�شاكره وخمربيه، يف ق�شية �شتقلب موازين 

حياتنا دومنا اأمل يف انعدالها مرة اأخرى. 
بعد  اإال  يحدث  مل  البال؟  على  جاء  اأو  قبل  من  ذلك  ح�شبت  هل 
املوا�شيع  وُنفند  نتذكر،  جال�شان  ونحن  املرات،  من  مرة  الزواج. 
ُكنا دخلنا فيما ال طاقة  �شرت اهلل ورحمته  لوال  اأنه  وال�شنني، عرفنا 

لنا به. 
االتفاق اأن ترن باملوبايل على التليفون االأر�شي فور و�شولها، رنة 

واحدة اأطلبها بعدها. 
- و�شلتي؟ 

- اأنا حتت العمارة.. 
اأفتح الباب ب�شوي�ص ُم�شتطلًعا اخلارج، داعًيا كحرامي يزحف على 

املوا�شري اأن ي�شرتها اهلل معه ويعديها على خري. 
االأ�شان�شري،  من  خروجها  فور  املوارب  الباب  عرب  نف�شها  حتدف 

وُتزيح ج�شدي بالراحة. 
- انت واقف ت�شتقبل خالتك!

اأ�شاًل،  اخلطر  والو�شع  الرتقب  من  الرغم  على  حق،  عندها 
واحلرامي، واملوا�شري، فاإنني اأقف خلف الباب يف هدوء وُطماأنينة! 
ملاذا كل هذا النهجان؟ ماذا لو �شعدِت ال�شتة اأدوار على ال�شلم! 



2627

ُتخبئ نهجانها داخل �شدري وتغلق الباب من خلفها ب�شربة رجل. 
- اتف�شل ا�شتقبل براحتك يا �شيدي.. 

داخل  وهي  ن�شبيًّا  طويال  ا  ممرًّ جُمتازين  ُحجرة  اأول  اإىل  ن�شري 
�شدري، هناك. اأُمطرها بوابل من القبالت على راأي الُكتاب الُقدامى، 

فرًحا بهذه اخلالة التي مل تكن على البال.
ا اأو تزداد، ثم تطلب �شيجارة وتخلع اجلاكيت  تهداأ اأنفا�شها تدريجيًّ

وجتل�ص. 
- حلو الكت اللي الب�شاه ده..

- الكت ب�ص!
- واللي حتته طبًعا.. 

بديهي اأننا فعلنا مثل والديكم كما تعرفون، مرة.. اثنان.. يجوز 
ثالثة، غري عابئني بالهدوم ال�شتوية ال�شخيفة دليل الُعري اجُلزئي. 

تباًعا لعدم لفت  العمارة  ال�شارع فور اخلروج من  ُيدغدغنا هواء 
الكامل  الُعري  من  فيه  �شنتمكن  الذي  اليوم  بذلك  نحُلم  االأنظار. 
بدت  اإن  اأ�شياء  عن  نحكي  ال�شرير  يف  نظل  االنتهاء.  بعد  به  ُملتذين 
لكم ت�شوؤكم، نحن الطهارة الراغبون يف الو�شل. دون قيود اأو تفا�شيل، 

نحن اال�شتهاء املُطلق الذي مل يخُطر على بال. 
يا كل هذا التمني، يا كل الرغبات العارمة. وحده اهلل من ي�شتطع 

الت�شرف معكم! 
نفرتق عائدين للبيوت كل واحد مبا فيه، ت�شهر هي -كما تقول- 
طوال الليل يف ا�شتح�شار اللحظة، تاأتيها يف االأحالم موؤرقة م�شجعها 

ت�شتع�شي،  وعندما  البداية،  يف  الكتابة  اأحاول  بينما  ا،  اأي�شً كالُكتاب 
وهي ع�شية بطبعها، اأبحث عن ال�شحاب والد الكلب من اأجل ال�ُشرب 

معهم حتى ال�شباح واجرتار ما حدث! 
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ثانًيا: 
عم �ُسكـر 

يوم اخلمي�ص بعد الع�شر تركب املرتو وتنزل حمطة جمال عبد 
النا�شر اجتاه �ص 26 يوليو، بعد ال�شلم على طول �شيدلية االإ�شعاف، 
ثم بعد اأمتار تدُخل نقطة االإ�شعاف الطبية، عدة خطوات اأخرى يكون 
“عم �شكر” واقًفا على باب البوفيه، حتديًدا يف منت�شف الباب. يتابع 
ت�شطيبي ويخلي باله من البوابة حلني عودة “جمال” -بتاع االأمن- 

من احلمام. 
)املدام و�شلت يا عم. �شيبني اأنا اأكمل ت�شطيب وغري هدومك(

- �شالموا عليكوا.. 
تعرفون  كما  الُقدامي؛  الراديو  ُمذيعي  �شوت  برخامة  تقولها 

الرخامة هنا لي�شت لفظة عامية للو�شف، اإمنا هي ال�شوت الرخيم. 
�شاقعة  حاجة  لك  اأفتح   ، اهلل  ورحمة  �شت  يا  ال�شالم  وعليكم   -

والنبي؟ 
رجل  الذكر،  �شالفة  بالرخامة  املق�شود  هو  �شكر”  “عم  قاله  ما 

رخم! 
بالذات  اخلمي�ص  العامي.  باملعنى  رخم  رُجل  فعاًل  �شكر”  “عم 
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ُي�شر على تكرار �شراب جوزة الطيب املغلي عدة مرات، كل مرة يناولني 
ثمرة بعد تربيعها اأربع قطع، يوؤكد اأين �شاأدعوا له الليلة.

- اأي والنبي هتدعي يل!
تفور  البوتاجاز.  على  النحا�ص  الكنكة  داخل  القطع  تغلي  بينما 
املياه وتنخف�ص ممتلئة بلون احلبة الُبني، تفور داخل ذهني عدة اأ�شياء 

ُمرتبطة بالدعاء لعم �شكر الليلة بدافع جن�شي. 
على الرغم من ِكرب �شنه وموت اأم العيال من ع�شرين �شنة، فاإنه 

مل يزل بهاج�ص جن�شي يبحث عن ُم�شخنات اأو ُمهيجات للمو�شوع! 
هل الهاج�ص اجلن�شي ُم�شاحب لالإن�شان حتى يف �شنواته املتقدمة؟ 
اأظن اأن اأبي اآخر مرة فعلها من ع�شرين �شنة، اأتت املرة باآخر عنقودنا 
ا اأن الوالدة بعدها ا�شت�شيخت واأ�شبحت العيال  اأخي االأ�شغر، خ�شو�شً
ال�شغرية ب�شنبات ال ي�شح اأن يلمحوا اأن ثمة عالقة بني اأبوهم واأمهم! 
اإنها تركيبة جُمتمعنا، ال بد من اأن ُت�شبح زوجتك اأختك يف نهاية 
يحمدوا  عيلني  يجيبوا  ما  بعد  البداية،  من  يكون  ريت  ويا  الرحلة، 
نائمون  واآباءكم وهم  اأمهاتكم  نف�شهم.. لذلك ترون  ربنا ويحرتموا 
وباب احلجرة مفتوح، على �شوء اللمبة ال�شهاري ال�شغرية ترون دليل 

الرباءة من اجتماعهما غري االأخالقي!
يعني  النتيجة،  هذه  ُمكمَون  املعقدة  االأ�شباب  مئات  هناك  طبًعا 
جمتمعنا لي�ص ِخلقة عن باقي خلق اهلل، على الرغم من اأين اأراه ِخلقة، 
املهم تفا�شيل هذه االأ�شباب �شتكون من مهام علماء النف�ص واالجتماع، 
�شتظل لكل قاعدة �شذوذ. من الفرق خلق اهلل تعدد الكائنات واالأ�شياء. 

عم ح�شن فلته من فلتات القواعد. ويفوق عم �شكر يف هواج�شه. 

يف  واأنا  الن�شبة  على  الواقف  هو  وقتها  ا،  اأي�شً بوفيه  �شاحب 
املوا�شيع هنا ملمومة بني جدران ماأمورية  امل�شاريب.  اأوزع  االأر�شية 
االإ�شعاف  بوفيه نقطة  الو�شع مفر�شح،  �شكر  ال�شرائب، لكن مع عم 
املكاين للباعة يف اخلارج، هذه  ال�شارع، م�شاريُبه تتخطى احليز  على 
الُنقطة.. يجيبوا  ُمتطلبات �ُشغالنة االأر�شية مع عم �شكر، فموظفو 
ُنقطة.. ما بني خم�شة منهم يوجد ثالثة على االأقل عندهم �شخان 
و�شكر و�شاي ال ينتفع منهم عم �شكر اإال بواحد قهوة اأو حاجة �شاقعة 

كلما اأتى �شيف. 
لن تكفي مالليم البقية لدفع االإيجار واليوميات وح�شنة عم �شكر 

نف�شه، لهذا كان ال بد من البيع يف ال�شارع. 
الن�شبة  على  الوقوف  اإما  البداية،  يف  خرّيين  الرجل  ب�شراحة 
بع�شرين جنيه يف اليوم، واإما البيع يف ال�شارع بنف�ص الع�شرين جنيه. 

ما دام الباعة لن يرتكوا “تيب�ص” فال داعي ملرمطة ال�شارع. 
“جممعات  من  �شكر  باكتة  ل�شراء  اأخرج  ثالثة  يومني  كل  كنت 
النيل” اللي ورا “دار الق�شاء العايل”. مرة واأنا خارج من اجلمعية، 
بال�شب�شيب، قمي�ص ال�ُشغل مبقع بالقهوة والعناب، اأحمل الباكتة على 

كتفي، ا�شطدمت باملخرج ر�شوان الكا�شف اهلل يرحمه. 
- اأ�شتاذ ر�شوان.. ال موؤاخذة! 

- وال يهمك. 
- اأنا بحب اأفالمك قوي يا اأ�شتاذ. 

- ربنا يخليك.. �شكًرا. 
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- اأنا كاتب ق�شة، كنت عايز ح�شرتك ت�شوف �شوية حاجات يعني. 
حتولت نظارة ر�شوان اإىل عد�شة كامريا، جابت اللي خلفوين من 

اأول باكتة ال�شكر لغاية ال�شب�شيب!
يجوز يكون بيختزل امل�شهد وال�شخ�شية من اأجل فيلم مثاًل، اإحنا 
�شططي،  من  بي�شخر  يكون  ا  اأي�شً يجوز  وفاهمني،  بع�ص  زي  فنانني 
بيلعن اأم فرتات املراهقة بخواطرها التي يعتقد فيها الكثريون اأنهم 
�شكر  باكتة  يحمل  ق�شة  كاتب  قبل  من  ير  مل  وهو  �شيما  ال  ُكتاب، 

ومي�شي مبحاذاة “دار الق�شاء العايل” بال�شب�شيب! 
الفرح”  و”�شارق  البلح”  “عرق  يخونك  ر�شوان.  عم  يا  كده 

والعي�ص والفن، فعاًل.. عدوك ابن كارك!
- اأنا اآ�شف لو كنت اأزعجت ح�شرتك.. 

يرتبك للحظة ثم ينفي ذلك داعيني ملقابلته بعد اأ�شبوع يف املكتب. 
- عارف العمارة اللي فيها.. 

- �شركة م�شر العاملية يا اأ�شتاذ.. عارفها طبًعا.. 
- يف انتظارك اإن �شاء اهلل.. 

بدافع  امل�شهد  اختزال  �شوى  يق�شد  مل  اأكيد  الرجل،  ظلمنا 
�شينمائي، االأ�شبوع القادم اأروح املكتب.. “ر�شوان الكا�شف” و”يو�شف 
�شاهني” مرة واحدة، و�شكة اأبو زيد كلها م�شالك، يا ما انت كرمي يا 

رب! 
ب�شبب  روحي  اأ�شابت  التي  ال�شخونة  كانت  هل  اليوم،  ذلك  يف 
“الكا�شف” اأم ب�شبب م�شروب “عم �شكر”؟ انتوا ن�شيتوا وال اإيه! حكاية 

“ر�شوان الكا�شف” عر�شية، لكن احنا كنا واقفني عند يوم اخلمي�ص 
“عمي �شكر وح�شن” املت�شابهة، تاأكيدهما على دعائي لهما  وطقو�ص 
عند  اجلن�شية  للنظرية  التنظريي  اجلزء  ا�شتدعى  ذلك  وكل  الليلة، 

امل�شريني.  
........................
........................

يطبق الع�شرين جنيه يف اخلباثة ويحطهم يف يدي، لكنه ال يفتح 
حاجة �شاقعة للمدام. 

- مع ال�شالمة يا دكتورة.. 
........................
........................

- فاكر ملا افتكرين دكتورة من الوزارة اأول مرة اأجيلك؟ 
ت�شاألني وهي حُتط الع�شرين جنيه يف �شنطتها بخباثة هي االأخرى 

غري عابئة كونها ت�شبه دكتورة جايه من الوزارة. 
- فاكر.. 
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حكاية املئة جنيه ال�سحرية 

يف العدد رقم كام األف 564 من جريدة االأهرام �شنة 2000 و�شوية، 
بعد قراءة حظك اليوم، انظر اإىل املربع املجاور “�شدق اأو ال ت�شدق” 
�شحرية:  مئة جنية  عنوان  ولزوجتي حتت  تخييليًّا يل  ر�شًما  �شتجد 
�شهر  ملدة  العي�ص  من  الزواج  حديثا  زوجان  ا�شتطاع   2003 )عام 
كامل من دون اأن يعمل اأحدهما مبئة جنيه فقط، على الرغم من اأن 

نفقاتهما تفوق ذلك بكثري، اإيجار ال�شقة مثاًل 150 جنيًها لوحده(. 
�شيحكون  ذلك اخلرب،  ينده�شوا من  لن  الذقون  اأ�شحاب  االأخوة 
لك كيف اأن ر�شول اهلل عليه ال�شالة وال�شالم و�شحابته كانوا يعي�شون 

بدراهم معدودات اأو ببع�ص التمرات! 
اإنها بركة اهلل.. 

اإذا –نف�شت– الواحد فيهم لن تعرث يف جيبه على ع�شرة جنيهات 
اأمام  توحد ربنا، هذا هو منهجه.. على بركة اهلل، يقف طوال النهار 

اأحد اجلوامع يبيع ال�شواك من اأجل ال�ُشنة. 
يرتك يف البيت عياال كثريين، اأتى بهم واحًدا وراء االآخر من اأجل 
ن�شرة االإ�شالم، كي يتباهى بهم اهلل ور�شوله بني االأمُم يوم القيامة! 
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رب  ي�شد  عندما  ال�شنة،  يف  �شهًرا  �شحتهم  تنعدل  العيال  هوؤالء 
االأ�شرة الرحال بنية االعتكاف طوال �شهر رم�شان مب�شجد )املعت�شم 
اأنهم بيقدموا وجبتي  باهلل، املنت�شر باهلل.. �شيف اهلل امل�شنون(. املهم 

ال�شحور واالإفطار طول الثالثني يوًما. 
لو اأن ال�شنة كلها رم�شان. لو اإننا مل نزل ن�شتخدم احلطب ونحمل 
املاء من مكان الآخر، كانت املوا�شيع تبقى على املقا�ص، اذهب فاحتطب 
والتابعني!  ال�شلف  درب  على  ال�شري  اأجمل  ما  ليحتطب،  فيذهب 
دخل  لل�شالة  املوؤذن  اأذن  كلما  احلطب،  جن�ص  من  ا  “ال�شواك” اأي�شً
ال�شئيل  بيعه  يتابع  يخرج  ثم  اهلل،  معية  يف  فر�شته  وترك  لي  لي�شُ
�شحيح الربح، بعد �شالة الع�شاء كثرًيا ما ياأتي بع�ص االأخوة بعقيقة 

يرزق اهلل من خاللها العيال يف البيت برغيفي حلم واأرز. 
األي�ص فيكم رجل ر�شيد يقول لهذا النطع اأن اهلل ور�شوله بريئان 

مما توؤفكون؟ 
........................

اآكلني..  كامال.  �شهًرا  جنيه  مبئة  العي�ص  ُت�شدق،  ال  اأو  �شدق 
و�شلة  ا�شرتاك  دفعنا  فراخ،  يا  حلمة  يا  تقريًبا  يوم  كل  �شاربني.. 
�ص”، ومل منتنع عن �شراء االأهرام يوم اجلمعة، وال�شجائر “يوم  “الدِّ

بعد يوم”.
ني وغري  ال�شُّ بركة اهلل موجودة يف كل �شيء، لكنها مغلوطة عند 
اللحمة  �شعوذة،  وال  �شحر  ال  احلكاية  اخلرب،  حُمرر  عند  مفهومة 
قر�ص،  بخم�شني  اجلمعة  اأهرام  الفريزر،  يف  خُمزنني  كانوا  والفراخ 

�ص امل�شتمر ال�شهر اللي عدى جعل لنا يف ذمة املتعهد  انقطاع اإر�شال الدِّ
�شهًرا باملجان. 

ال�شيء الوحيد الباقي هو اإيجار ال�شقة الذي مل ُيدفع وال يعرف 
م�شاحة  من  بع�ص  مع  اهلل  بركة  اأنها  اأظن  مو�شوعه،  مرَّ  كيف  اأحد 

حمرر االأهرام التخيلية! 
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بو�سي كات
مطعم وبار  

)اأول مرة(
يف اليوم االأول: 

طلب مني “ح�شني بوكه” حلق دوجال�ص ذقني، فهي ممنوعة يف 
�ُشغلتنا، طلب ذلك بعد اأن نقر على راأ�شه نقرتني باإ�شبعه، �شنعرف بعد 
ذلك اأنها الزمة ُت�شاحبه كلما طلب �شيًئا من اأحد مروؤو�شيه. الرتقية 
زجاجات  ب�شيل  العهد  حديث  يزل  مل  وهو  املدير  لُي�شبح  املفاِجئه 
اإىل تغيري طفايات  باالإ�شافة  الزجاج،  االأر�شية وم�شح  البرية وكن�ص 
ال�شجائر على الرتابيزات وتنفي�شها. مرة واحدة يبقى مدير اجلميع 
مبا فيهم الُقدامى واالأكرب �شنًّا منه، كخايل مثاًل الذي ال يتهاون يف 

�شتمه بوالديه ُكلما �شمم على �شيء اأهبل. 
توج�شه  ُمداراة  الالوعي  يف  راأ�شه  نقر  حركة  �شبب  يكون  بهذا 
وارتباكه يف مواجهة االآخر، ما دام املو�شوع هكذا يبقى االآخر يا عم 

بكره.  جي  واأنا  اهلل  �شاء  اإن  حا�شر.  لك  “بوكه” بيقول 
- الأ.. الزم دلوقت قبل اأي �ُشغل. 
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ال  عادة  جمرد  االرتباكية  لزمتُه  اأن  فعرفت  بربود  “بوكه”  رد 
حتمل اأي ارتباك اأمامي، ثاين مرة يف حياتي اأ�شرتي ماكينة حالقة 
تيك اآواي. اأبويا طول عمره يحتفظ بعدة للحالقة: ُفر�شة وماكينة 

واأموا�ص وعلبة �شفيح �شغرية لزوم تنظيف املاكينة وبل الفر�شاة. 
ما  للكافيرتيا،  املال�شق  “اجلعربي” ال�شوبر ماركت  دخلت على 
اأحمر، و�شه بيُبق دم. هل �شيذكرين؟ لقد كان  اأبي�ص يف  زال كما هو 
وطئت  ابتدائي  خام�شة  اأجازة  يف  اجلديدة،  احلياتية  ُمفرداتي  اأحد 
اأر�ص “بو�شي كات”، املكان ال�شحري الذي �شرُييني ما مل اأره يف حياتي. 
وقفت على احلمام، اأناول الداخل مناديل ورق ثم اأُعطرُه ببختني 

كولونيا بعد اخلروج. 
- �ُشفيتم يا با�شا.. 

- �ُشفيتم ايه يا ابني.. انت واقف علي باب مي�شة! 
بعدما اعرت�ص اأول خم�ص �شت زبائن على وقويف �شاكت كال�شنم، 
كان لزاًما علّي اأن اأُ�شيف اإىل منديلي الورق وبختني الكولونيا كلمتني 

من باب الذوق.
اأعي  اأن  دون  معاه  جربتهم  احلمام،  جو  ُينا�شب  �شيء  يف  ففكرت 
مل  عينيه،  ومَل  حمَ الكالم،  يف  طريقته  �شوته،  ال�شريف،  بعلي  �شبهه 

ُيخفني هناك واأنا طفل نف�ص خمافتي االآن كلما ا�شرتجعت امل�شهد. 
مقابل  الكولونيا  وبخات  االأوراق  بع�ص  املناديل،  لعبة  اأعجبتني 
اأوراق نقدية. فلو�ص يعني، اأول مرة اأ�شيل فلو�ص باملعنى داخل جيبي، 
بعد ما اأرمَّوح جنل�ص اأنا واأمي نُر�شها فئات فوق بع�شها وجنمع الناجت 

الذي مل يقل عن ع�شرين ثالثني جنيًها. الحظ اأن هذا املبلغ واأنا يف 
اأجازة خام�شة اإبتدائي. 

من  املُبكرة،  احلياتية  التجارب  اأوىل  كات” القدمي،  “بو�شي  اإرث 
اأول التدخني و�ُشرب اخلمرة كاالأفالم و�شواًل اإىل املالم�شات احل�شية 
الأُنثى ُمكتملة، بداًل من جتربة ابنة �شاحب احل�شانة التي نقلت يل 

االآن.  حتى  وجهي  على  اآثاره  “اجُلدري” املحفورة 
ال�شباح  يف  علينا  ُي�شلمن  اأنهن  املُ�شيفات  يف  كانت  حاجة  اأحلى 
ا. اأحببُت من بينهن  بالبو�ص واالأح�شان، وممكن يف اأثناء النهار اأي�شً
خطيبة املدير، اأعجبني و�شها الرومان�شي من فوق وموؤخرتها املمتلئة 
من حتت. اأحمل �شورة غريبة من االأفالم العربي على اأن الرومان�شية 

والبدانة ال يجتمعان. 
�شعاد ح�شني مثاًل لو كانت بدينة هل كانت �شت�شبح منوذًجا؟ 

عندما بحت بحبي الأحد االأ�شدقاء من اأجل امل�شورة، اأبلغها ومن 
ثم اأبلغت هي خايل الذي ح�شر ب�شحبتها وال�شديق و�شخط فيَّا: انت 

بتحب منى؟ 
اآه.. ا�شمها كان منى تقريًبا، ارتبكت ب�شدة كارًها ال�شديق وكارًها 
اإال  اأعرف كمية البكاء التي بكيتها  خايل ال�شاخط فيَّا الأول مرة، مل 

بعدما اأخرجت وجهي من بني نهديها وراأيت بلل بلوزتها. 
بعدما انف�ّص اجلمع، بقيت اأنا وال�شديق الغادر الذي كان ي�شحك 
لو  حتى  مُيانع  ال  الواحد  حمظوظة.  ابن  باأين  ويبلغني  بكائي  على 
ربمَ باجلزمة، يف مقابل اأن تاأخذه منى يف ُح�شنها مثلما اأخذتني.  �شُ
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منوذج  فبداأ  موؤخرتها،  مثل  ممتلئان  نهديها  اأن  وقتها  يل  ات�شح 
احلبيبة الرومان�شي ياأخذ اأوجًها اأخرى. 

- بو�شي كات؟
- اآه.. انت م�ص ا�شتغلت فيها �شوية وانت يف ابتدائي.. 

ال�شحرية  جنيه  املئة  �شهر  يف  االأخري  اليوم  هي  االأول  اليوم  ليلة 
معاه  اأنزل  اأن  عليَّ  اقرتح  �ُشغل،  بغري  اأين  وعرف  زارنا خايل  عندما 

كات”.  “بو�شي 
القدمي،  بكائي  من  خجاًل  خايل  اأمام  البكاء  يف  برغبة  اأح�ش�شُت 
البرية  رائحة  يحمل  يقولون-  -كما  االأُفق  يف  يلوح  ما  �شيًئا  اأن  املهم 
وملم�ص الفلو�ص وتعدد احلاالت، االإرث القدمي يطفح مرة واحدة اإثر 

دعوة خايل! 

• • •

)ثاين مرة( 

على ا�شتحياء حركتني املُ�شيفات من جهة و"بوكه" وخايل من جهة 
اأخرى، 2 �شتيال �ُشخنة لرتابيزة 25، طبق ترم�ص وخيار على ترابيزة 
الع�شرون  احل�شاب.  ب�شيك  تاأتي  اأن  قبل  للزبون  الطفاية  غري   ،15

ثالثون جنيًها بتوع خام�شة ابتدائي، اأ�شبحوا �شبعني ت�شعني.
تاأتينني كل خمي�ص بر�شوا، لكن بعد الع�شا، وقت تغيري الوردية. 
برية  عمرانة  دماغي  معها  اأخرج  املغلي،  �شكر  عم  منقوع  من  بداًل 

ووي�شكي وحاجات ال اأعرفها، اأدعو خلايل يف �شري. 
�شاعات،  �شت  خم�ص  يف  لقدميها  راأ�شها  من  البلد  و�شط  جنيب 
ندوات وعرو�ص اأفالم اأو معار�ص، ثم ن�شرتي كتًبا وجرائد و�شجائر 

وح.  LM وبع�ص الزجاجات ونرَّ
بعد حوايل خمي�شني ثالثة اأربعة امتنعت عن املجيء يوم اخلمي�ص، 
يف  اأبلغوها  النهاية.  يف  الطعام  عافت  ثم  حتتملها،  مل  امل�شاركة  حتى 

معمل التحاليل باأنها حامل يف ال�شهر االأول. 
موعود بالتجارب االأوىل يف حياتي مع "بو�شي كات". حمل، والدة، 
بهذا  حمتومة  االأوىل  ُمعاي�شاتي  تكون  اأن  قدر  هو  هل  ماما..  بابا، 

املكان؟      
اأول مرة يف�شلنا �شيء، حتى واإن كان هذا ال�شيء هو حمِلنا املنتظر. 
من جهتي مل اأتعودها هكذا، من جهتها راأتني "ندل" يف عدم مرواحي 
معها "ال�شونار" ملعرفة نوع وحجم املولود، الدكتور يف املتابعة ي�شاألها: 



4445

يظهر اإن البيه م�شغول طول الوقت اأو م�شافر! 
مل يقابل حالة حمل منذ اأن تخرج يف الكلية مل ياأت فيها االأب يف 
اأو م�شافًرا. ما ي�شايق الطبيب هو عدم  اإال لو كان م�شغوال  املتابعة، 
يخفف  اأمامها،  الرجال  اأفواه  تفغر  التي  ال�شحرية  لعبته  ممار�شة 
بطنها  املمر�شة  تدهن  "ال�شوذلوجن"،  علي  زوجتك  وت�شتلقي  النور 
ب�شائل لزج، فُيحرك ب�شهولة "ماو�ص" مت�شال ب�شا�شة كمبيوتر، ترى 
من خاللها كائًنا لي�شت له معامل ُيذكرك بربنامج "العلم واالإميان"، 
�شتكون  الزوائد  تلك  قلبه،  نب�ص  هذا  جنينك.  هذا  باأن  ُيخربك 
اأرُجال واأذُرعا فيما بعد، هذه املرة "جلت" منك يا طبيب، راأيت ذلك 
اإننا من  يف التليفزيون من قبل، لن ُيده�شني مثل بقية الرجال. ثم 
البداية اتفقنا علي عدم اخِللفة، وهي التي حنثت بوعدها، مايل ومال 

ح�شوره!  يف  اأرغب  ال  وعيل  "ال�شونار" والقيء 
اأخرًيا  حالوته،  ن�شتطعم  القدمي  كات"  "بو�شي  اإرث  دوب،  يا 
الفلو�ص عرفت طريق جيبي. نحيا، نكتب، نفن. نرتاح من هِدة حيل 
الزواج. خبط.. ل�شق.. عيال ومواويل لن تنتهي، لن األعب معِك هذه 

اللعبة حتى واإن كنِت حبيبتي. 
ا االأخوة  رمَكزت يف "بو�شي كات" ُمبدًعا يف ا�شتغال الزبائن، خ�شو�شً
"بق�شي�ص".  ُي�شمى  اآخر  قول  يف  هو  الذي  "التيب�ص"  جللب  العرب 
اأ�شبحُت  امل�شتمرة.  ال�ُشرب  وحالة  حويل  من  بامل�شيفات  ُم�شتعيًنا 
بالكمال والتمام، حاكم  اأقل من �شهرين  الربجني -كما يقولون- يف 

اأنا عفريت يف امل�شخرة والكالم الفارغ! 

• • •

)ثالث مرة(

يحُدث  مل  كات"،  "بو�شي  يف  ا�شتغلوا  واالأقارب  املعارف  من  كثري 
وحتت" اإال  "فوق  "تيب�ص" ال�شالتني  قريبان  اأم�شك  اأن  تاريخها  يف 
معي اأنا وخايل. نبت�شم لهم يف بداية اليوم ثم ُنريهم جيب البنطلون 

اليمني فارغ، هذا اجليب ما �شُنجمع فيه "تيب�ص" اليوم. 
علبة  ل�شراء  احلمام  بتاع  الواد  ُنر�شل  اأن  يحدث  النهار  و�شط 
"التوفيقية". يعرت�ص  ُربعني فراخ، طلبات للبيت من �شوق  �شجائر، 
اأحدهم بود ُم�شطنع )هو كله من اجليب اليمني.. مفي�ص مرة ت�شلموا 
بقية  على  بالت�شاوي  نوزعه  امل�شاريف  بعد  يتبقي  ما  ال�شمال!(  على 
نقوم  اليومي  املعتاد  عن  زيادة  راأينا  اإذا  بع�ص.  مثل  كلنا  اال�شطف، 

باإر�شالها للجيب ال�شمال فوًرا!
يفَّ،  اأعهدها  مل  غريبة  طاقة  اأرى  املكان-  يف  -كاملُعتاد  مرة  الأول 
طاقة ت�شتطيع اللعب بالبي�شة واحلجر. هي يف حمِلها وحيدة، بينما 
اأحاول عدم االنزالق وراء موجة حداقتي اجلديدة على حياتي. طول 
مرة  احليلة،  وقلة  اليد  ِق�شر  بني  رد..  �شد..  احلياة  موجات  الوقت 
اإ�شارة  الفلو�ص عدمية الطعم من كرثتها، مرة واحدة  واحدة ُت�شبح 

من يدي كفيلة لتحريك اجلر�شونات وامل�شيفات. 
اأنغام  على  واأردافهن  ب�شدورهن  حويل  يلعنب  الالتي  امل�شيفات 

رغبتي الطارئة، امللحة لالنفالت، ياال اإرث "بو�شي كات" القدمي! 

• • •
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)اآخر مرة( 

خايل  تدخل  عندما  الطالق،  على  واقفني  ُكنا  التا�شع  ال�شهر  يف 
طبًعا  وقفته  تذكرون  املخدوع"،  "النامو�ص  نظرية  وطرح  الإرجاعنا 

وهو يتحدث عن احلداقة التي اأظنها يف نف�شي. 
"بو�شي كات" جمرد عاهرات ال ت�شاوي الواحدة منُهن  ُم�شيفات 

جناح بعو�شة، تقوم تنهي حياتك الزوجية! 
ال�ُشرب،  ُيناق�شني يف ذلك، يرجوين تخفيف  يف الطالعة والنازلة 
الدنيا(،  ومنيل  �شكران  اختك  ابن  )احلق  يندهوه  ثالثة  يومني  كل 
ِطلع  واحد،  ُبق  على  ترابيزة  على  من  راجع  كاأ�ص  ن�شف  بلعت  مرة 
الزبون ابن اللذينة مطفي فيه �شجائر، كنُت عميان �ُشرب فاهتاجت 
بجواري  وخايل  مني  �شتخرج  روحي  فيها،  ما  كل  ولفظت  معدتي 
ا بكف  خم�شو�ص ي�شاأل املحيطني عما اأ�شابني. عندما عرف �شرب كفًّ
وبح�ص اأبوي ي�شوبه احل�شرة قال: اأنت اأي خرا كدا تزيحُه وخال�ص! 

ثاين يوم جاءين بعر�ص جديد: 
- حتب تاخد فلو�ص تعمل بيها م�شروع تاكل منه عي�ص؟ 

- اأحب..
قلتها واأنا اأودع اإرثي القدمي "بو�شي كات"! 

  

يوم امليالد.. يوم الوفاة 

 

لْق  قبل النزول للوالدة عملنا “....”. يقولون اإنه بي�شاعد على الطَّ
“قي�شري”،  �شتلد  اأنها  من  الرغم  على  للمولود،  الطريق  وي�شهل 

عملناه، هل هو توديع خفي تواطاأنا عليه؟ 
جاي،  رايح  الطرقة  �شاأزرع  ب�شوليفانها،  �شجائر  علبة  ا�شرتيت 
هل  العمليات.  حجرة  من  تخرج  حتى  �شيجارة  من  �شيجارة  مولًعا 

اأ�شرتي علبة اأُخرى؟ 
على  العملية،  اأثناء  يف  ُم�شاحبتها  طلبي  رف�ص  كالعادة  الدكتور 

الرغم من علمي برف�شه قلت اأ�شاأل.
- ال اإله اإال اهلل. خلي بالك من نف�ِشك. 

- حممد ر�شول اهلل.. ما تخف�ص يا حبيبي. 
دخلت هي، ومن خُميلتي خرجت كل م�شاهد االأفالم: يا رب، ولد، 
بنت، بقالها اأكرث من خم�ص �شاعات، معقول كل هذه املدة، يا رب تقوم 
راأيت  وُمعاونيه،  الطبيب  خروج  اإثر  فجاأة  الباب  انخلع  بال�شال...... 
اأول �شيجارة مل تزل  اأ�شود..  ا من �شلوعي. يا نهار  اأي�شً قلبي ينخلع 

بيدي!
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- خري يا دكتور؟ 
- خري يا �شيدي، املدام بخري واالأمورة زي الُفل. 

اأول �شيجارة؟ امال فني الُطرقة..  ُفل! بهذه ال�شرعة قبل انتهاء 
رايح جاي.. �شحيح �ُشغل اأفالم! 

ن�شخة  البنج  من  تخطرف  وهي  كانت  ال�شينمائي،  للنهج  اإكمااًل 
“نبيلة عبيد” يف م�شهد كهذا، تو�شي اجلميع من  طبق االأ�شل من 
هذه  يف  �شواها  يل  لي�ص  مني،  بالهم  يخلوا  باأن  ثقيل  ب�شوت  حولها 

الدنيا، �شاأتيتَّم من بعدها حتًما. 
اأمي كانت واقفة يف امل�شهد، لكنها مل تعرت�ص على مو�شوع الُيتم 
هذا، تعرف اأين ع�شقُتها طوال الع�شرين �شنة االأوىل من حياتي. كانت 
قارئي االأول واالأوحد يف بع�ص االأحيان، كلما كتبت �شيًئا طلبت �شماعه، 
ا.  ت�شاعديًّ -الروؤية-  وتغريت  املدين  �شجلي  ال�شنني يف  ترا�شت  كلما 
ا اأن الكتابة اأ�شبحت  وجدت �شعوبة يف فهم كلمات موا�شيعي، خ�شو�شً
كانت  املوزونة  كلماتها  وق�شائد،  اأغاين  كانت  بعدما  �شردية  حكايات 

�شبًبا يف �شهولة التلقي. 
مع  م�شغول  لكني  عليها،  والتعرف  حلمِلها  املولودة  عليَّ  عر�شوا 
وبني  بيني  لي�ص  تو�شياتها.  وتوا�شل  تناغم  يف  تئن  التي  “نبيلة” 
ُمغم�شة  الوجع،  من  تئن  ال�شرير  على  الراقدة  تلك  غري  املولودة 

العينني. لي�ص وقًتا منا�شًبا للتعارف يا ابنتي! 
واأول ما  ال�شروق بداأت تفتح عينيها، اعتدل �شوتها تدريجيًّا  مع 
اأمي  تكلمت �شاألت عن ال�شغرية، )ل�شه م�ص عايز ت�شوفها؟( �شاألتني 

وهي تعر�شها فوق ذراعيها على طبق من ف�شة، قطعة حلم عجيبة 
ال�شكل وامللم�ص، تنظر لال�شيء ويخرج منها دفء غريب. 

اأن الم�شت خدها ب�شاربي، فركت قدميها و�شوحت بيدها  مبجرد 
يف  تاأخري  ُيعجبها  مل  الوقت  نف�ص  يف  ال�شارب،  هذا  على  ُمعرت�شة 

التعرف عليها حتى واإن كان ال�شبب اأمها! 
نف�ص رائحة اأمها، هل يحتمل قلبي الرائحتني يف ذات الوقت؟ اأظن 
اأن قطعة اللحم العجيبة هذى �شوف ُتطلع اأميانات اللي خلفوين كلما 

كرُبت. 
فجاأة(.  طفح  اللي  الوعي  تيار  من  للخروج  )جائز  رن.  املوبايل 

خرجت يف الطُرقة للرد.
- �شباح اخلري يا معلم. 

- �شباح الُفل. 
- خري. ربنا كرم ولال ل�شه؟ 

- احلمد هلل.
امبارح  يا ري�ص، احنا كمان احلمد هلل احلاج مات  األف مربوك   -

ودبحوا على روحه ِعجل ون�شيبك منحا�ص يف التالجة. 
احلاج الفل�شطيني اجلن�شية، املوجود يف م�شر من ت�شعني �شنة قرر 

اأو ُقرر له من ِقبل الرحمن اأن يرتك الُدنيا يوم ميالد ابنتي. 
اأ�شعلُت �شيجارة ُم�شتقباًل بها ال�شم�ص احلاجلة من ال�شباك، بينما 
املمر�شات يحجلن حويل من اأجل حالوة املولود. يف ذلك الوقت تتمنى 

اأن ُتغم�ص عينيك وتفتحهما جتدكم جميًعا على ال�شرير يف البيت. 
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اأغلق التليفون ودّور باملالءات على اأي ُخرم اإبره حوالني ال�شي�ص، 
اأعقاب االأبواب، املنور. يجب تهيئة اجلو من اأجل االحتفاظ برائحتي 
قلبي  �شيحتمل  هل  ت�شريب.  اأي  دون  وال�شغرية  الكبرية  حلمتيكمَ 

رائحتهما مًعا؟ 
بهدوء  ان�شللت  ثم  املنافذ،  كل  و�شددت  فعاًل  التليفون  قفلت 
اأ�شفلهما على حافة ال�شرير حتت الباطنية. غري ُمتاأكد هل اأنا يف حلم 
باأنهم  اأبلغونا  فقد  عميق،  نوم  ُرحنا يف  اأننا  املوؤكد  ال�شيء  �شاحي،  اأم 

كانوا �شيك�شرون الباب علينا من اخلبط طول النهار. دون جُميب! 

لعبة االحتماالت 
�س، �س 

الرمز هو ال�شيء االأكرث يف حياتنا الالعب كل االأدوار. هذا ما قالته 
لتب�شيط مفهوم الريا�شة ملخي العاجز عن فهم دور الرمز الريا�شي. 
ُمعادلة “�ص، �ص” القائم عليها جل منهج الريا�شة، مُيكنك تعوي�ص 

ما ُتريد مكان “�ص” اأو “�ص” للو�شول اإىل النتائج املرجوة. 
فاإذا كانت هي “�ص” يكون املعطي االآخر “�ص” هو اأنا.

“�ص” من  اأخذ  عندما  بهدوء،  وجل،  على  املعادلة  ندخل  دعونا 
بعيًدا عن  اأجل تكملة حياته  “�شلف” -�شيف حياء- من  خاله مبلًغا 

كات”.  “بو�شي 
“�ص”  بعد تفا�شيل البحث عن املحل والتو�شيب والفر�ص حمل 

اخلطاب االآتي: 
)من مدير اإدارة ح�شابات عمالء اخلدمات الدولية

اإىل مراقب العالقات التجارية
�شنرتال – �شربا
حتية طيبة وبعد

للقطاع  بامل�شتندات  “�ص” تقدم  العميل:  باأن  باالإحاطة  اأت�شرف 
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الدويل لفتح مكتب بيع خدمة للجمهور بالعنوان املذكور.
مع  التليفونات  على  العميل  مع  التعاقد  نحو  الالزم  عمل  رجاء 
�شداد 2000 جنيه تاأميًنا عن كل تليفون حملي و3000 جنيه عن كل 

تليفون دويل، مع اإخطارنا مبا �شتجد.
وتف�شلوا بقبول فائق االحرتام

مدير اإدارة
ح�شابات عمالء اخلدمات الدولية

قطاع االت�شاالت(.
اإذا كان “�ص” كذلك، فاإن “�ص” هي االأخرى لن تخلوا من الهم، 

فحتى قلوع املراكب مهمومة! 
)ي�شهد مركز تدريب املركزية 

باأن ال�شيدة “�ص” قد اجتازت بنجاح دورة تنمية ريفية وخياطة. 
وزير الزراعة وا�شت�شالح االأرا�شي 

االأ�شتاذ: اأمني اأحمد اأباظة(. 
لتنفيذ  الزراعة  وزارة  ا من  “�ص، �ص” اأخذا قر�شً اأن  فاإذا علمت 
ات�شاالت،  مكتب  ترخي�ص  اأجل  من  تاأميًنا  دفعاه  اخلياطة،  م�شروع 
واأن املحل مت اإيجاره وفر�شه مببلغ خال “�ص” ال�شلف، حيث اإنهما يف 
ُمعرتك ما ُيقبالن عليه. اإذا كان احتمال بقاء االأول على قيد احلياة 
%، اأوجد االحتماالت االآتية:  9 %ملدة �شنة واحدة، واأن بقاء الثاين 8 

احتمال بقاء االثنني مًعا؟   )1
احتمال وفاة االثنني مًعا؟   )2

احتمال بقاء واحد فقط؟   )3
احتمال وفاة واحد فقط؟  )4

جائز  ُمعطيات  �شوية  اأعطيكوا  ممكن  امل�شاألة  حتلوا  ما  قبل 
ت�شاعدكم يف احلل: 

)1( م�سهد يف حمل االت�ساالت 
“�ص” يف التليفون بعدما ا�شتبقت زبوًنا ي�شاأل عن  “�ص” حُتدث 
يف  عودته،  “�ص” عند  يد  يف  البطارية  نرى  “�شام�شوجن”،  بطارية 
عن  ت�شاأله  مك�شبهما،  فرحة  نلمح  للبطارية  الزبون  جتريب  اأثناء 
بعد  ع�شرين.  �شوت:  دون  �شفتيه  بتحريك  فيجيب  بعينيها،  �شعرها 
اختفاء الزبون من الكادر ن�شمعهما يح�شبان: ع�شرين وتتباع باأربعني 

يعني مك�شب 100 الـ100، اللهم �شل على كامل النور! 

)2( م�ساهد متتابعة 
لقمة  اأجل  من  املعاناة  معنى  كلماتها  حتمل  اأغنية  خلفية  على 

العي�ص، نرى “�ص، �ص” يف املحل يتتابع عليهما الليل والنهار. 
تتواىل امل�شاهد، الزبائن خارجة داخلة، “�ص” تتحدث يف التليفون، 
“�ص” ياأتي بقطع الب�شاعة بعد املكاملة، ثم ينقطع ورق النتيجة على 

احلائط فوق راأ�ص “�ص” يف تتابع اأياًما و�شهوًرا. 

)3( يظهر اإنه م�سهد نهاية ملرحلة ما
�ص: هتم�شي على اللي عملناه �شوا؟ 
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�ص: هام�شي.
�ص: مامتد�ص اإيدك على فلو�ص الب�شاعة.

�ص: م�ص هامد.
تداخل 

يف البيت: “�ص” تطبخ و”�ص” يف احلمام ياأخذ ُد�ص.
- االأخبار اإيه؟ 

- متام.
- يعني الكروت زي ما هي؟ 

- وبتزيد كمان.
- خري. خري.

�شكله  يتغري  مل  املياه،  حتت  وهو  “�ص” لنف�شه  ينظر  احلمام  يف 
يوًما بعد اآخر؟ ُعريه الكامل حتت ال�شوء ُيذكره بيوم احل�شر، يحمل 
كتابه وهو مبلول. ال يعرف اإن كان البلل طال �شفحات الكتاب اأم اإنها 
بخري. هل ُطِم�شت حروف حياته واأ�شبح بال اأي فعل؟ كيف �شُيحا�شب 

علي �شحيفة افرت�ص حربها الكلمات فبعرثها! 
............................
............................

اأنه مل مي�ص على ما عماله مًعا، مل تكن  “�ص” اأمامكم  يعرتف 
البيع  قلة  ب�شبب  التناق�ص  بداأت يف  الكروت  اأن  كما  “عال”،  االأخبار 

وكرثة الطلبات. 
بهذا يقتنع باأنه لي�ص له حول وال قوة، مل ُيق�شر يف �شيء �شوى بلِّ 

�شفحات كتابه حتت الد�ص. وحده اهلل يعلم ما ح�شل، حتى “�ص” مل 
تكن ترى �شيًئا، يجوز من كرثة الديون وقلة الدخل. 

هذه  و�شط  ال�شغرية  اللحم  قطعة  كربت  ذلك  من  الرغم  على 
حتت،  ثالثة  وحبتني  فوق  حبه  عليهم  متر  احلياة  كانت  التقلبات، 
لكنهم اإىل االآن م�شتمران، حتب تعرف اإيه اللي ح�شل لهم بالظبط؟ 

تكلمهم  جماًنا  دقيقة   2000 هتاخد  تاين  القدمي  خطك  رجع 
وتعرف منهم اللي ح�شل! 
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ثالًثا:
اأ.. ب 

اخرت االإجابة ال�شحيحة مما يلي: 
اأ                 ب 

)اأ( اإ�سهاد طالق 

رقم الدفرت: 0058046                             رقم الوثيقة: 13 
اإنه يف يومـ  من �شهرـ  �شنةـ  ال�شاعةـ  وبح�شوري وعن يدي اأنا/ علي 

فريد علي احلويف ماأذون ناحية �شربا وبح�شور كل من: 
 –2                                  –1

ح�شر ال�شيد “�ص” بنف�شه وال�شيدة “�ص” بنف�شها واأ�شر الزوجان 
على وقع الطالق. 

اأبراأتك يا زوجي من موؤخر ال�شداق ومن  قالت الزوجة لزوجها 
نفقة عدتي حتى ترباأ منك �شرًعا، ومن نفقة املتعة، واأ�شاألك الطالق 

على ذلك. فاأجابها فوًرا وانِت طالق مني على ذلك. 
واملعا�شرة،  الدخول  بعد  االأول  الطالق  اأنه  على  بينهما  وت�شادقا 
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وقد �شارت ال�شيدة “�ص” ُمطلقة من ال�شيد “�ص” طلقة اأوىل. 
                                                                        ماأذون الناحية 

                                                                      اأ/ علي فريد علي احلوفـي

• • •
)ب( �سهادة وفاة

ُتعطى جماًنا للمرة االأوىل 
مكتب �شحة ال�شيدة/ 13 

      حمافظة القاهرة 

ا�شم املتوفى: “�ص، �ص” 
نوع املتوفى: متزوجان 

جهة الوفاة: م�شت�شفى املنرية 

)يا ترى اإيه اللي و�شلهم م�شت�شفى املنرية؟ دول من �شربا!( 

�شبب الوفاة: ق�شاء اهلل وقدره ويف قول اآخر 
                      هبوط حاد بالدورة الدموية 

• • •

قلـم فحـم

"الرواية الثانية"
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الإهــداء 

اإىل �سعيد عبد العال، 
واإبراهيم اأ�سالن 

كيف متوتان هكذا! 

وائــل
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ترخي�س بالدفن 
 123380/139

ا�شم املتوفى/ �شعيد حممود عبد العال 
عمر املتوفى/ 63 

النوع/ ذكر 
اأ�شباب الوفاة/ 

تاريخ الوفاة/  30/3/2009 
ا�شم املبلغ عن الوفاة/ �شريف رزق ح�شني 

رقم البطاقة ال�شخ�شية/ العائلية للمبلغ عن الوفاة: 11080102176
رقم القيد ب�شجل الوفيات/  139 

تاريخ القيد/   30/3/2009 
مركز/ ق�شم: 

حمافظة: القاهرة 
برقم: 139 

وقد �شرحنا بالدفن بجبانة: مايو 
حتريًرا يف: 30/3/2009 

ختم مكتب ال�شحة                                       اإم�شاء طبيب ال�شحة 
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مدخل 

من تليفون بابا: 

مدة اآخر مكاملة/                   16: 01: 00 
مدة املكاملات امل�شتلمة/          42: 42: 07 
 19  :26 مدة املكاملات ال�شادرة/         22: 
مدة جميع املكاملات/              04: 09: 27

                     نوكيا 1200 
االأو�شاع: 
1– عام 

عمهم.  2– الزمالك 
هلل(.  3– )احلمد 

 0180188120 –4
فقط.  5– االإ�شاءة 

6– اأ�شلوبي. 
�شبط نغمة الرنني على/ اأول مرة حتب يا قلبي 

الهزاز/ �شغال 
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املنبه/ على اخلام�شة �شباًحا.. يرن في�شكته �شاغًطا على “غفوة”، 
ثم غفوة يف غفوة.. مدة كل غفوة خم�ص دقائق. 

يقوم من ال�شرير يف ال�شاد�شة اإال �شوية، حتديًدا قبل نهاية الغفوة 
ال�شابعة بدقيقة، طبًعا. هذا التحديد الزمني الدقيق يرتكن لبع�ص 

الفزلكة! 
ُيدير قر�ص ال�شخان، ُيحدث االإ�شعال الذاتي �شرارة، بداية مرحلة 

الت�شخني.. بينما ُينهي حمامه. 
بال�شف�شق  منه  ياأخذ  املغلي،  باملاء  القدمي  البويا  جردل  ميالأ 
و�شط  راأ�شه  اأعلى  من  وي�شب  الغ�شالة  على  املو�شوع  البال�شتيك 

�شحابات البخار املت�شاعدة.
ترتك  ثم  ال�ُشخنة  املياه  حموم  من  حذرين  ما  كثرًيا  البعيد،  يف 
اأنه ال  ا يف ال�شتاء. على الرغم من  ج�شدك للفعة هواء بارد، خ�شو�شً

ي�شتحم �شوى باملاء املغلي يف كل الف�شول. 
يخرج.. “م�شلوق”.. يلتف بالب�شكري، ُيبلل كل ما مير به، ُيطفئ 
عني البوتاجاز. وّلعها قبل دخوله، لكننا لن نقف لبع�ص على الواحده. 
مها، يحمل “املاج”  ب املاء املغلي على كمية ال�شاي وال�شكر التي لقَّ ي�شُ
ثم يدلق بقية املاء على امللعقة ليغ�شلها. ُتطرط�ص عليه قطرات مغليه 

ال تل�شعه. 
امبارح،  من  الكنبة  فوق  تركها  التي  هدومه  يرتدي  ال�شالة  يف   

ُيحرك  ONوOF الراديو على اإذاعة القراآن الكرمي. 
الفانلة الداخلية ت�شرب زخات املياه االأوىل على ج�شمه، من بعدها 

“التي �شريت” بكمية اأقل، فوقهم القمي�ص والبلوفر الذي ال يطوله 
اأي بلل. 

ي�شد “كر�شي بال�شتيك” جتاه القبلة، يجل�ص ُي�شلي ال�شبح..
فمه يف  بطرف  يتح�ش�شه  بعدما  ر�شفات.  اأربع خم�ص  على  ال�شاي 

البداية. 
اآخر نف�ص وهو خارج  دائًما  انتهائها جيًدا،  �شيجارة.. تعرف وقت 
من باب ال�شقة، يرمي ُعقبها على ال�شلم ثم يتذكرها يف الدور الثاين 

خ�شية اأن تكون ما زالت.. مولعة. 
قبل خروجه ثمة 5 جنيهات وبع�ص اجلنيهات االأخرى واالأن�شاف 
من  اليوم  ورقة  يقطع  ثم  بالتوايل  الفئات  ي�شع  الكنبة،  على  تظهر 

النتيجة ويقراأ حظه )ال�شرب مفتاح الفرج(. 
يكتب على ظهرها بع�ص اجُلمل ويخرج. 

الدرابزين  اأوال، �شانًدا على  الي�شري  اأنه ينزل االآن بقدمه  اأعرف 
االأخرى  تعرف هي  واأدعية  اآيات  يرتل  �ِشلِّمة..  �ِشلِّمة..  اليمنى،  يجر 
ال�شارع لغاية حمطة امليني با�ص  ال�شارع، ومن  ا�شتمرارها معه حتى 
يوليو. مكان   26 �شريه على  )107( مير يف خط  �شريكب منها  التي 

عمله. 
الذي  ال�شائق-  -خلف  الكر�شي  نف�ص  على  يجل�ص  املرات  معظم 

ينادي عليه قبل االإ�شعاف الإيقاظه. 
اأب�ص عليه من خلف �شي�ص �شباكنا بالدور الرابع، يخرج من البيت، 

بعد عدة اأمتار من “الزك” ينحرف ي�شاًرا ويختفي. 
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اإىل احلمام  اأجته  اأجلمَتها حتى ينتهي،  التبول  كان لدي رغبة فى 
الذي مل يزل بخاره يقطر قطرات وهمية على املاء البارد الذي مالأ 
البوهية قبل خروجه من  والغ�شالة وجردل  الكبري  الغ�شيل  به طبق 
احلمام، املاء الذي �شن�شتعمله طيلة النهار يف اأغرا�شنا حتى تعود املياه 

يف امل�شاء. 
�شاي  ر�شفة  “املاج” عن  داخل  اأبحث  الكنبة  اأمام  اأقف  ال�شالة  يف 

متبقية، بينما اأحمل ورقة النتيجة من فوق الفلو�ص باليد االأخرى: 
)اأبنائي االأعزاء/

 اآدام اهلل عليكم وعلى ال�شت الغالية اأمكم ال�شحة والعافية وبعد: 
اإليكم االآتي: 

1– خم�شة جنيهات لوائل           “�شروري ياأخذها” 
2–  جنيه لداليا 
3– جنيه ملحمود 

4–  �شتون قر�ص الأحمد 
وال�شالم عليكم جميًعا

ال اإله اإال اهلل
�شعيد،

االأربعاء 19/2/2000(

• • •

دعوة 

N & S
يت�شرف 

احلاج/ حممود عبد العال             و           ال�شيد/ ر�شاد عبد العال 
بدعوة �شيادتكم حل�شور حفل عقد قران 

جنل االأول                                                        كرمية الثاين 
املهند�ص/ �شعيد حممود عبد العال       على       االآن�شة / نادية ر�شاد عبد العال 
املوافق  ال�شابعة يوم اخلمي�ص  ال�شاعة  وذلك مب�شيئة اهلل يف متام 
2/1/1975 مبنزل العرو�ص 4 حارة عبد احلميد ندا ب�شارع الق�شاعي 

ب�شربا م�شر 

والعاقبة عندكم يف امل�شرات 

• • •
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يا �سعيد.. �ُسخ بعيد 

العيال �شحابُه ين�شدونه ذلك  يا عزيز، كان  يا عزيز..  على غرار 
الن�شيد، داخل حو�ص مدر�شة “�شربا االبتدائية” بال�شاحل.

ا اأنكم “داخلني”  ا، خ�شو�شً ا جدًّ يف البداية دعونا نعرف �شيًئا مهمًّ
معي يف الغميق. 

اأهمية  له  توجد  ال  حاجة،  اآخر  غلبان  رجل  هذا  “�شعيد” 
فقط  هلل..  العبد  ودماغ  واالأقارب  االأ�شرة  نطاق  خارج  -تاريخية- 

للتنويه. 
اأبلغني بالن�شيد بعدما العبته مرة. يا �شعيد.. يا �شعيد.. 

- اأهو اللي بتقوله ده فكرين بالعيال يف املدر�شة.. كنت اأم�شي اأنا 
وعمك “كمال” مروحني يف�شلوا يغنوا ورايا.. يا �شعيد.. �ُشخ بعيد.. 

وام�شح ...... يف احلديد.. 
اأثر  اأبت�شم حتديًدا من -ك�شفة- الرجل..  اأ�شحك،  طبًعا.. االآن.. 

العبارة. 
- واهلل.. زي مابقول لك كده، وبعدين عمك يف�شل ي�شحك عليَّا.

- طب وعملت ايه؟ 
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- وال حاجه. ب�ص “كمال” ملا ُكنا نتخانق يغني الن�شيد هو كمان.
- طب وده كان ليه اأ�شاًل. 

ينظر اأمامه كاأنه يبحث خالل ال�شنوات عن ال�شبب، يعود بعينيه 
جتاهي، مي�شحهما من دموع ال�شحك.. واهلل ما انا عارف يا وائل! 

• • •

حكاية.. البيجامة البمبي 

“مببي”،  بيجامة  والدتي  ارتدت  �شنة  االأربعني  يقارب  ما  منُذ 
فلفتت نظر الوالد الذي مل ير فيها قبل ذلك �شوى بنت عمه ال�شغرية 

رائحة. وال  لون  وال  طعم  لها  لي�ص  “امل�شلوعة” التي 
طبًعا مل تكن ماء، لكنه ملا راآها على ال�شرير جوار اأمها كان ر�شيده 
اأكيد  عمه.  ابنة  ل�شبوع  اليوم  ذهب  �شنني،  ع�شر  احلياة  يف  العمري 
ال�شراء  يحب  عمه  اأن  يعرف  كثرية؛  واأكالت  حلويات  هناك  �شيكون 

بكميات غريبة. 
مل يجد غري الزعل وبع�ص الفاكهة القليلة. عمه يرغب يف ولد. ال 

يعرف االآن اأن الولد �شيجيء بعد ثالث مرات من اأمي. 
خيبة اأمله ذلك اليوم، كانت اأوىل كراهيته لبنت عمه، تداخلت بعد 
ذلك مرات، عملتها على حجره وبللت البنطلون فرت�شخت الكراهية. 
ا اأن البدلة كانت بدلة �شابط، املنا�شبة عيد الفطر املبارك.  خ�شو�شً
يف  مُلحة  رغبة  بالقرف،  اأح�ص  راآها  كلما  طويلة  �شنوات  ظل 
�شربها. كربت وكرب، ثم بداأت تتكون لت�شبح اأنثى، اأعجبها ابن عمها 
رائحة  “فازلني” له  “امل�شب�شب” حتت  �شعره  ينام  “احلليوة” الذي 

نفاذة، كلما راأته و�شمتها اأح�شت دقات قلبها. 
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�شيما..  ال  الكراهية،  نظرية  متبنًيا  هو  ظل  االآخر  اجلانب  على 
لي�شت جميلة، ال تلفت نظره اإال باالمتعا�ص! 

عمه  لزيارة  ذهب  البمبي،  البيجامة  -�شدفة-  ارتدت  اأن  لغاية 
-ل�شبب ما- كان غري موجود، وال اأي فرد اآخر يف ال�شقة. 

فقط.. هو، هي، والبيجامة البمبي! 

• • •

�سي القناديل 

يوم مات “عبد احلليم” كان اأبي وردية ليل. 
فرًحا..  ُت�شطفني  وهي  اأمي  على  دخل  ال�شباح  يف  ح�شر  عندما 

نادية.. نادية.. عبد احلليم مات! 
اإىل االآن، على الرغم من االإميان الذي لونها، كلما ح�شرت ال�شرية 

اأملح غ�شبتها من “�شعيد” على فرحه مبوت العندليب. 
ل�شعيد  اأ�شرت  االآخر.  على  التليفزيون  لِّيت  عمَ يغني  بداأ  ملا  املهم 

ب�شرامة. 
ن�شمع..”  خلينا  �شعيد..  يا  “ا�شتني 

يكتم  االأغنية  طول  الـ.....،  الأبعد  مطيعاً  �شراحة..  “�شعيد”.. 
ينفلت �شوته  �شحكاته بداخله، يطبطب على �شدره بخجل، عندما 

ويعلو.. 
معل�ص..”  “معل�ص.. 

بعد االأغنية/
ن�شمع؟”  خلينا  قلتلك  م�ص  اأنا  �شعيد..  يا  ايه  “جرا 

حاجة..”  افتكرت  اأ�شل  واهلل..  “معل�ص 
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“حاجة!” 
يف  اأم�شي  اأف�شل  الفيلم،  من  اأخرج  ماكنت  بعد  زمان،  “اآه.. 

اجلنايني واأغني. وبعدين. ا�شتنى. ومافي�ص!” 
اإيه؟”  “مافي�ص 

املو�شيقى  ان  فاكر  كنت  اأنا  ما  تطلع،  را�شيه  مو�شيقى  “مافي�ص 
كان  اأهو؟  قدامك  كان  احلليم  عبد  م�ص  ال�شجر.  و�شط  من  بتطلع 

معاه مو�شيقى!” 
�شالم!”  “يا 

بعيد  بني..  يا  بقى  اأهبل  كده..  فاكر  كنت  ال�شريف  “وامل�شحف 
عنك..” 

مل اأرد اإبالغه با�شتمرارية هبله، تقريًبا وقتها مل يت�شح يل ذلك. 
لكنني قف�شت نف�شي يف كثري من املرات 

بالليل.. املزاج عال.. اأم�شي يف ال�شوارع اخلالية واأغني.. اأغني.. اأغني..
وبعدين اأ�شتنى، ومافي�ص! 

• • •

يــوم.. 
ال�سبت 13 يناير 

  • حــ     حــ
- . 5 .  -         فول مدم�ص للفطار 

- . 5 .  -         عي�ص 
  ” - . 50 . -         حذاء لوائل ابني  “اأول حذاء له يف احلياة

- . 50 . 2         طقم توابل هدية لعواطف اأخت ر�شمية  
- . 10 . -         قوطة  

- . 10 . -         مكرونة  

  • االأ�شعار.. بالقر�ص.. 

• • •
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يــوم.. 

يف يوم اخلمي�ص املوافق 23/3/1978 ا�شرتينا كتاكيت من مرات 
ح�شني البقال التي علي نا�شية حارة عمي ر�شاد، وكان عدد الكتاكيت 
خم�شني “كتكوت”، منهم خم�شة وع�شرون لعم ر�شاد وخم�شة وع�شرون 
“كتكوت”- خم�شة جنيهات بالن�شف مع  لنا، وثمنهم -اأي اخلم�شني 

عمي ر�شاد. 
واإننا ندعو اإىل اهلل عز وجل اأن يبارك فيهم وماميوت�ص منهم اإال 

ا.. ا.. جدًّ عدد ب�شيط جدًّ

العبد هلل الفقري
�شعيد عبد العال
23/3/1978

• • •
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مقطع من رواية اأخرى!

اخلفيفة  بابت�شامته  العر�ص  يطالع  “اأبي”  ال�شيد  كان   ...
الآخر  اآن  من  ير�شل  ال�شرير،  على  مكانه،  من  -�شوتيًّا-  ويهدهدين 

بع�ص التعليقات الأمي: 
- يا �شالم لو اقابله دلوقت. تفتكري يفتكرين.. 

- لو بقي يف يوم رئي�ص ال بد اأقابله واأفكره بـ”دنديل”. 
ملا كربت واأحببت احلكايات، حكى يل والدي عن “دنديل”، قاعدة 

جوية حربية على ا�شم قرية يف بني �شويف. 
بعد 67 ب�شوية كان “مبارك” وقتها لواء اأو عميًدا -مثلما يذكر 
باأكملها  القاعدة  وكانت  لزيارتها  ذهب  “دنديل”،  قاعدة  قائد  اأبي- 
ال  ما  ل�شبب  قائدها.  من  باأمر  االأجازات  من  حب�ص  فرتة  تق�شي 

يتذكره الوالد بطبيعة احلال. 
عبد  لـ”جمال  الطبيعي  باحلجم  �شورة  والدي  ر�شم  وقتها 
النا�شر”، علقوها على مدخل مبنى القيادة. كان كل اللي يتفرج على 
ال�شورة ميد يده عايز مي�شك “الباريه” الرو�شي اللي فوق راأ�ص عبد 

النا�شر! 
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عبد  “باريه”  مل�ص  يف  ينخدع  مل  اإمنا  عجبته،  ال�شورة  الظاهر 
النا�شر.. متوهًما اإياه ق�ص ولزق!

احلدث االأهم يف تلك الواقعة التاريخية، مبجرد روؤيته �شورة عبد 
عريف/  ع�شكري  قالوا..  ر�شمها،  عمن  �شاأل  الزيارة  اأثناء  يف  النا�شر 
�شعيد عبد العال، اأمر بنزوله اأجازة اأ�شبوع تارًكا بقية ع�شاكر الوحدة 

يف حب�شتهم. 
�شوؤاالن اآخران مرواغان ومعقوالن، كيف كان �شعور زمالء الوالد 
يف القاعدة جتاهه، وما ال�شر يف عدم انخداعية “مبارك” يف “باريه”.. 

عبد النا�شر.. الرو�شي؟ 
- فاكره االأ�شبوع ده؟ �شاعة البيجامة البمبي! 

الأن  اأمي،  ودان  على  خل�ص  -مغلو�ص-  الباجور  �شوت  اإن  يظهر 
اإخراجاتي  برائحة  املُعباأ  اجلو  ويفكرها يف هذا  يفتكر  الراجل عمال 
اأي  ن�شمع منها  بينما ال  والبطاط�ص،  الزيت  ن�شيانها بدخان  حماواًل 

رد. 
وان  اإحنا،  وداّنا  على  -مغلو�ص-  الباجور  �شوت  اإن  بر�شو  ممكن 
ال�شت -يا عيني- افتكرت ورجعت كل ذكرياتها عن البيجامة البمبي 
هذه  حتت  اأن  ُيدرك  عمها-  -ابن  الوالد  جعل  يف  �شبًبا  كانت  التي 
�شوًرا  لها  وير�شم  بها  �شُيتيم  التي  احلياة  رفيقة  تنتظره  البيجامة 

كثرية حماطة بالورود املق�شو�شة من اأغلفة �شيكوالتة.. زمان! 
ط�شط�شت البطاط�ص يف زيت مقالة ال�شيدة “اأمي” بينما اأهز قدمي 

حول - الق�شرية- يف �شعادة غري مربرة.. اللهم البحث عن “ناهد”. 

قدمًيا،  ك�شكوال  ال�شرير  اأ�شفل  �شندوق  من  ُيخرج  ملحته  اأبي.. 
تخوف عقلي من فرتة الراحة على -الق�شرية- �شيتخللها عمل واجب 
  A.B.C االآن. ب�ص اأنا اأول مرة اأ�شوف الك�شكول ده، بعدين اأنا خل�شت

امبارح مع ماما! 
لكنه جل�ص على ال�شرير، دلدل قدمه، فتح الك�شكول، ابت�شم وهو 

يقراأ كلمات عرفت بعدما كربت والك�شكول يف يدي اإنها:       
          منهج الرتقي لدرجة عريف ممر�ص

ا تدريب عام �سري جدًّ
�سعيد حممود عبد العال
تخل�ص  “اأمي”  ال�شيدة  ما  بال  على  منه،  حاجه  ت�شوفوا  حتبوا 

قلي؟ اأنا اأحب.. 
= االأثنني 10/5/1971 

مبادئ احلرب يف اإ�شرائيل 
تهتم اإ�شرائيل اهتماًما بالًغا بتطبيق مبادئ احلرب املختلفة وتركز 

ب�شفة خا�شة على املبادئ االآتية:- 
طبًعا.. هكون ِغل�ص واأقول اللي عايز يعرفها ي�شاأل اإ�شرائيل نف�شها! 

= االأربعاء 12/5/1971
اأفراد"   اأمن  حربي   "اأمن 

االأفراد  وعي  على  االأمن  جناح  ويتوقف  االأمن،  اأ�شا�ص  الفرد  اإن 
بالوحدة الـ.............. 

ا.. انتو عايزين  يا عامل اأنا ِغل�ص، وبعدين ده تدريب عام �شري جدًّ



8485

تودونا يف داهيه واال اإيه! 
..............................

م�شاركة  اآخر  الوالد..  ي�شاهده  كان  الذي  العر�ص  ملحوظة: 
لل�شادات يف احتفاالت اأكتوبر. 

• • •

يــوم... 

اجلمعة 12 اأكتوبر 
ُنقطة وائل عن الطهارة 

- . - .  1              من جده حممود 
- . - .  2              من جده ر�شاد 

- . 50 . -              من ماجدة 
- . 50 . -              من اأم ه�شام  
- . - .  1              من عمه كمال 

  “ - . 50 . -              من ح�شن ور�شمية “ربنا يتم لهم بخري 
- . - .  1              من اأم فوزية “خالة اأم وائل زوجتي “ 

.. يف هذا اليوم العظيم.. مت بحمد اهلل تعاىل العلي القدير طهارة 
اأنور  ا�شمه  دكتور  عند  م�شاء  ال�شابعة  ال�شاعة  يف  احلبيب  وائل  ابني 

اإ�شحاق يف �شارع الرتعة. 
�شعيد،،

• • •
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م�سهـد 

تقرتب الكامريا عليهما من فوق/ 
�شوى  يظهر  ال  ال�شهاري،  اللمبة  معها  تنفع  ال  الظلمة  حجرة: 

�شرير عليه ج�شدان حتت حلاف فقري. 
اأنفا�شُهما تتالحق بوهن وخفوت، يتحركان ببطء وان�شيابية حتت 

اللحاف.. 
الكادر ال ُيظهر حركتهما البطيئة غري املك�شوفة.. 

االأنفا�ص ت�شتد، تتخللها بع�ص التاأوهات وال�شحك، 
�شوت اأُنثوي متح�شرج 

- اكتم نف�شك.. 
- هـ هـ هـ .......

- ب�شرعة... 
طراأت  ل�شرعة  املُ�شاحب  ال�شوت  يعلو  خافت،  اآب” ب�شوء  “كلوز 
ثواين  تقف  امل�شهد،  بداية  من  معهودة  غري  اجل�شدين،  على  فجاأة 

على همدان اجل�شدين/
يتحرك من حتت اللحاف لينام على ظهره جوارها، يدها املُحنمَاة 

تخرج اآتية بفوطة �شغرية اأ�شفل املخدة... 
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- كده غرقتنا.. اللي فا�شل ربنا يبارك فيه.. 
ت�شعد الكامريا ثانية ببطء دون روؤية وجهيهما، 

تنطفئ اللمبة ال�شهاري ون�شمع �شوت قبالت خفيفة، ودغدغات، 
و�شحكات �شافية..                

                                                               قـط.
....................................
....................................

ملحوظات: 
1– زمن امل�شهد ال يتعدى خم�ص دقائق.

2– الرجل هو اأبي. 
3– االأنثى اأمي. 

4– اأنا الذي �شيبارك اهلل فيه! 

• • •

روزا اليو�سف 

ال يذكر، وميكن ال يعرف اأ�شاًل ما �شاأرويه لكم بعد قليل.. االأ�شتاذ 
اليو�شف”..  “روزا  يف  كان  وقتها  ح�شني”،  “م�شطفى 

اأحٌد ما -ال اأذكره- كان �شبب التعارف الذي مت بني االأ�شتاذ و”عم 
�شعيد”. 

جائز اأن يكون طلب من االأ�شتاذ مقابلة موهبة �شابة.. اإمنا متلك 
ا فنيًّا ي�شتحق اأن يراه ح�شًّ

املواهب  ي�شتقبل  االأ�شتاذ  اأن  نف�شه،  �شعيد”  “عم  بلَّغ  اأنه  جائز 
ال�شابة مبكتبه، ملاذا ال يذهب اإليه بر�شوماته.. لعل وع�شى. 

ا اأن كل ذلك مل يحدث، لكنني مل اأتعود الكذب من “عم  جائز اأي�شً
�شعيد”! 

الفا�شي.. منكم ي�شتطيع طلب “140” دليل: 
ممكن منرة االأ�شتاذ م�شطفى ح�شني؟ 

حتت اأمرك يا فندم.. هت�شمع النمرة حااًل 
اأردت  لو  ُتبلغك:  �شوتية  ر�شالة  �شت�شمع  من كرم “140” دليل 

التحويل اإىل النمرة املطلوبة ا�شغط الرقم واحد. 
اأنت االآن على ال�شماعة، مع االأ�شتاذ.. 
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اأ�شتاذ..”  يا  اخلري  “م�شاء 
النور”  “م�شاء 

حكاية..”  على  ح�شرتك  اأ�شاأل  عايز  كنت  “عذًرا.. 
“حكاية..” 

�شعيد”  عم  “حكاية 
مني؟”  �شعيد  “عم 

 35 اليو�شف من  روزا  كنت يف  ملا  املكتب  لك  راح  اللي  �شعيد  “عم 
�شنة... عل�شان.... 

طبعاً .. ذلك هو املتوقع، لي�ص قلة ذوق من االأ�شتاذ اإنه يقفل ال�شكه 
يف و�شك.. 

اإنت الغلطان.. 
ما  يذكر  ال  االأ�شتاذ  )حتى  البداية  يف  قلت  اإين  طبًعا  �شاهدين 

�شاأرويه لكم...( وبعدين دي �شاعة تت�شل فيها باأحد! 
املفرو�ص.. اأن ت�شدقوا ما اأقول.. اأق�شد هذا الفا�شي طبًعا.. انتم 

كوي�شني وحلوين... 
لكن اأرجع اأقول: الذي ُيكذب النا�ص هو اأ�شاًل كذاب.. ب�شراحة .. 
اأرجو من هذا املت�شل الفا�شي اأن يرتكنا فوًرا ومي�شي، ال نريد كذابني 

بيننا! 
ال�شخ�ص  �شعيد” بوا�شطة  “عم  ذهب  ا:  ب�شيطة جدًّ احلكاية  اأما 
الذي عجبه  االأ�شتاذ  بالفحم على  اال�شكت�شات  بع�ص  ا  املجهول عار�شً

ال�شغل فعاًل واأبلغ “�شعيد” اإمكانية اأن يعمل معه يف روزا اليو�شف.. 

ب�شاير  ترفرف  االأبواب  على  جي�ص  خمل�ص  دوب  يا  “�شعيد” 
م�شاعي والده لتعيينه ب�شركة “اإ�شكو” للن�شيج. 

ملا اأبلغ اأحد االأ�شدقاء مبا قرر.. 
قال: حرام عليك، ترف�ص فر�شة يف روزا اليو�شف عل�شان ت�شتغل 

يف اإ�شكو!
مل يقتنع مبا قاله “�شعيد” من اأن “اإ�شكو” ُتعد من اأكرب �شركات 
اأن  من  بد  ال  املريي  فاتك  واإن  املحلة،  �شركة  بعد  والن�شيج  الغزل 
تتمرمغ يف ترابه، ثم اأنه يعني �شوية الر�شومات دي ممكن تاأكل عي�ص؟ 
جل�شة  الر�شم،  تعليمه  “�شعيد”  من  طلب  املُقتن�ص  ال�شديق 

والتانية وبعدين اأنا بر�شو خطوطي حلوة يا �شعيد. 
ال  ولكي  اليو�شف،  روزا  ر�شامي  اأقدم  من  ال�شديق  هذا  االآن.. 
رقم هذا  وي�شاأل عن  يخرج من بيننا كذاب اآخر، يطلب “140” دليل 

الر�شام.. 
واهلل.. ال اأعرفه.. 

هل يذكر هو ما حدث؟ 

• • •



93

الكتاب ال�سائع 

ويلت  يرغي  قعد  العن�شرية،  التفرقة  “جوجول”  داخل  كتبت 
ويعجن وبعدين حدف بع�ص االأ�شُطر..

بيقول لك اإيه: التفرقة العن�شرية اأول ما ظهرت كان عام 1442 
henry the navig - رنندما و�شل االأمري الربتغايل )هرني البحا
tor( اإىل �شواطئ الواليات املتحدة االأمريكية حاماًل على �شفينته اأول 
ليبداأ بهم جتارة  اأفريقيا  امل�شتعبدين من قارة  الزنوج  جمموعة من 

الرقيق. 
ثم تو�شعت هذه التجارة بعد قيام االإ�شبان والهولنديني واالإجنليز 
باأفريقيا،  االأوربية  امل�شتعمرات  من  االأفارقة  الزنوج  �شيد  بعمليات 
وتوريدهم الأوروبا واأمريكا للعمل يف احلقول وامل�شانع، خا�شة م�شانع 

حلج القطن. 
وحدها  حتوي  “فريجينيا”  والية  كانت   1790 عام  بحلول 

200.000 األف اأفريقي.. كعبيد.. 
....................................

الُعهدة طبًعا على “جوجول” يف �شحة املعلومات التاريخية.ولكن، 
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على الرغم من اأن “�شعيد” مل يكن على اأيامه “جوجول”، فاإن 
التفرقة  مو�شوع  فيه  يتناول  حياته  يف  وحيًدا  كتاًبا  اأجنز  الرجل 

العن�شرية، قال اإن االإهداء كان اإىل “�شبارتاكو�ص”..
قلت: طب ليه ماخلتو�ص لدوجال�ص! 

قال اإن “كريك دوجال�ص” مل يكن عمل الفيلم بعد. 
�شعيد؟”  يا  ده  الكتاب  “وفني 

“�شاع..” 
الُن�شخ..”  “كل 

واحدة..”  ن�شخة  “هي 
يعني..”  “اإزاي 

يف  عنده  ر�شاد  جدك  جمعها  بروفة،  اإنها  املفرو�ص  “ن�شخة 
املطبعة، يف انتظار اإن �شاحبها يوافق على ن�شر الكتاب..” 

“وبعدين..” 
الربوفة  والن�شخة  اإيدي  بخط  اللي  الن�شخة  قبلني..  “وال 

-االتنني- كانوا يف املكتبة اللي باعها عمك..” 
“باعها..” 

نبيع  قلنا  يتجوز..  جه  ملا  نرثيات  �شوية  له  فا�شل  كان  “اآه.. 
املكتبة اللي عندنا.. ويكمل” 

“والكتاب..” 
املكتبة..”  “يف 

والربوفة!”  “الن�شخة.. 
املكتبة”  “يف 

يــوم... 

االأحد 16 اإبريل 

 - . 3 . -         فول وعي�ص 
- . 5 . -         جورنال االأخبار وروزا اليو�شف 

- . 12 . -        ع�شري ق�شب “اأمام الق�شر العيني “ 
  “ - . 3 .  -        موا�شالت اأنا ونو�شة وعمي “اإىل الق�شر العيني 

- . 10 . -        هلل “للراجل طالب ح�شنة يف الق�شر العيني “ 
  “ - . 2 . -         موا�شالت عودة اأنا ونو�شة “من الق�شر العيني 

- . 8 . -         بي�ص للع�شاء  
5 . 2 . -         لرت جاز 

= هذه امل�شاريف يوم االثنني، ولكن كتبتها يوم االأحد خطاأ و�شهًوا.. 
                        �شعيد 

• • •



97

االإميان.. 
    يقتل الفن. 

من 20 �شنة بداأت اأمي رحلتها االإميانية. 
ال�شالة يف امل�شجد، اجلمعة يف البداية، ثم الفجر له حالة نورانية 

حرام تفوتك، االنتهاء باإمنا ُيعمر املوؤمنون بيوت اهلل.. 
و�شط الرحلة توجد عدة حمطات �شريعة/

– الطرحة ل�شرت �شعرها داخل امل�شجد وخارجه.   1
– اخلمار بعد الطرحة.   2

– طلب االإذن من جدي ومني.. ومن اأبي..   3
رابعتها  االآن،  واىل  بعد،  فيما  �شُت�شبح  التي  اهلل”  عبد  “اأم 
النقاب  على  االأنثى  ذكور  موافقة  بوجوب  اأفتت  التي  هي  العدوية، 

قبل التنقب. 
ال�شارع!  العفاريت يف  زي  يعني هتم�شي  نو�شة؛  يا  اإ�شود  “يا خرب 

  م�ص باين منك غري العينني..” 
بي�شة..” فيه  هو  ما  بابا..  يا  “ال 

“كمان..” 
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جاء الدور على: واهلل يا ماما على كيف كيفك.. اإنتي حرة.. واأنا 
ملي�ص دعوة.. 

ثم دور “�شعيد” الذي مل ت�شاأله، هناك عهد فعله معها منذ الزواج 
واإىل اأن رحل.. املوافقة على كل ما تريد. 

ارتاحت اأمي من قلبها واأبلغتنا 
ارتاح..”  �شمريي  اأنا  “كده 

عفاريت..”  �شغل  بال�ص  اعقلي..  نو�شة  “يا 
وائل..”  اأم  ا�شمي  اأنا  وبعدين  حرام..  بابا  “يا 

حاجة!”  يا  “ما�شي 
اوعدنا”  رب  “يا 

الأن الرحلة طويلة.. طويلة، كانت لقاءات “اأم عبد اهلل” كثرية.. 
كثرية.. 

كلمة من هنا، كالم من هناك.. حتى جاءت �شرية الر�شم وعرفت 
رابعة اأن زوج اأم وائل ير�شم والعياذ باهلل!

وقتها نزل الت�شريع ببطالن هذا فوًرا، والرجوع اإىل اهلل عله يغفر 
ما فات. 

3 اأ�شابيع عّمال ينقل و�ص جدي  حواىل  بقاله  عيني  “�شعيد” يا 
املربعة  الكبرية  الورق  لوحة  اإىل  املربعة  الفوتوغرافية  �شورته  من 

ا..  اأي�شً
حتى  اخلفيف،  و�شاربه  واأنف  عني  من  الو�ص  نقل  مراحل  تابعت 
اكتملت ال�شورة يف �شاعة ع�شاري داخل بلكونة �شقتنا، بالدور الرابع.. 

اجلو عليل و”�شعيد” فرحان واأنا اأتابع اأ�شابعه العبقرية! 
واعملها  ال�شورة  خبي  اإيه،  بقولك  اجلامع..  م  جايه  ماما  “اأهي 

مفاجاأة..” 
يوم..”  كل  �شايفاها  هي  ما  بني..  يا  اإيه  “مفاجاأة 

حتدف  وهي  البلكونة  اإىل  مبا�شرة  ال�شقة  دخلت  ال�شلم،  طلعت 
النقاب والبي�شة واخلمار.. 

تنهمر  �شغرية،  مربعات  مربعات..  جدي  �شورة  راأيت  حلظات  يف 
مطًرا على عيال ال�شارع.. 

ومل اأر “�شعيد”!

• • •
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ورقة قدمية 

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم 
عزيزتي ونور عيني/ اأم اأوالدي )نو�شة( 
عزيزتي وروح قلبي/ احلبوبة )ديدي( 
عزيزي وحياتي كلها/ الدكتور )وائل( 

ا واهلل العظيم، وربنا ما يحرمني�ص منكم  ا جدًّ لقد وح�شتوين جدًّ
اأبًدا يا رب. 

وبعد 
على  اأمن  ومل  الُقلة  نظافة  على  وحافظت  تعليماتكم  نفذت  لقد 
واقف  ومنت  تتنعك�ص  حاجه  مفي�ص  عل�شان  الكنبة  على  وال  ال�شرير 

على رجلّيا جنب البوجتاز اجلديد. 
املهم يا روح قلبي يا نو�شة 

اأعرفك باأن الكلمة االإجنليزي بتاعة وائل هي معناها تفاحة، وهي 
اأول كلمة يف كتاب االإجنليزي بتاعه خليه يكتبها بالراحة والهدوء.. 

واإىل اللقاء م�شاء اليوم وال�شالم 

بابا �شعيد
االأحد 28/10/83
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�س 17 

1– ال�سينية.. 
عم �شعيد اأعطى بياناتي لكل من يعرف قبل دخويل اجلي�ص/

�شاأروح  باأين  اأبلغه  م�شلحة..  قوات  عميد  املدبوح” اأخوه  “ح�شن 
خدمات طبية، مدام “جورجيت” طيبة اأ�شاًل، وحتبني.. حلفت زوج 

ابنتها بامل�شيح احلي يوديني معاه.. نظم معلومات. 
التعبئة  �شيوديني مكتب  ل�شعيد  قال  اأركان حرب  لواء معا�ص  اأما 
يا  عينك  ق�شاد  يكون  عل�شان  العمارة..  م  دور  اأول  يف  اللي  والتجنيد 

رجل يا عجوز.
بعد ذلك.. كل من “عم من�شور”، واالأ�شتاذ “رم�شي�ص”، وال�شيخ 
فرتة  لق�شاء  البال  على  تخطر  ال  التي  باالأماكن  “حممد” اأبلغوه 

جتنيدي. 
كلم كل الب�شر لتو�شياتهم حتى الذى ال ميلك وا�شطة.. طلب منه 

دعوة خال�شة لوجه اهلل.. 
اأكيد، دارت يف دماغه هذه االأفكار، بينما ي�ُشق �شحراء البدر�شني يف 

طريقه ملدر�شة ال�شكرتارية الع�شكرية التي رحُت اإليها. 
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التي على حدها  ال�شينية ال�شحراوية  عم �شعيد دخل غلط هذه 
ت�شيلُه  رمال  دخل..  الغرب  من  ال�شكرتارية،  مدر�شة  تقبع  ال�شرقي 

ورمال حُتطه حتت �شم�ص اأواخر يوليو احلارقة. 

الرابعة..  2– الكتيبة 
اجلمعة، موعد زيارة املُجندين االأ�شبوعية، دخلت مركز التدريب 
من يومني، من حواىل �شاعة بداأ امليكروفون ينادي على اأ�شماء اجلنود 

كلما ح�شر اأحد لزيارتهم. 
جمند/ �شمري حنا توفيق – الكتيبة الثانية 

جمند/ خالد اأ�شعد حمدان – الكتيبة االأوىل 
الع�شاكر التي تعرف ُبعد ُقراهم وجنوعهم عن املكان، نام بع�شهم 
وح�شر بع�شهم نف�شه مع اخلارجني للزيارة، اأهو.. ميكن اأكلة حلوة.. 
حاجة هنا.. حاجة هناك، اأ�شعف االإميان �شريى مدنيني اأكيد بينهم 

بنات وحرمي. 
ا اأنه مل مُير عليَّ  كنُت �شمن البع�ص الذي جل�ص للغ�شيل، خ�شو�شً

غري يومني. 
جمند/ وائل �شعيد حممود – الكتيبة الرابعة 

الغريبة،  ال�شم�ص  النافعة مع تلك  يف اخلارج، حتت املظالت غري 
راأيته يقف بجوار دكة رخامية ُم�شتطلًعا خروجي من البوابة. 

كاأنه فوجئ بي اأمامه للحظات.. �شحك واأخذين يف ح�شنه اأخذتُه 
اجلميلة.. 

ا�شود  و�شك  بعدين  بع�ص،  زي  الب�شني  ُكلكم  معرفتك�ص..  “واهلل 
قوي ليه.. م ال�شم�ص؟” 

ا�شود..  دقايق وو�شك  بقالك  انت  �شعيد،  يا عم  ال�شم�ص طبًعا  “م 
واإيه الرتاب ده كله!” 

م�شي..”  �شاعات  �شت  حوال  يف  داخل  اأنا  “دقايق.. 
اإيه..”  وال  ال�شادات  بتوع  زي  دول  �شاعات!  “�شت 

عن  وحكى  جل�شنا  بعدما  واحدة،  وولع  ال�شجائر  علبة  اأخرج 
ال�شينية التي دخلها بالغلط.. 

عيناي مع ال�شيجارة طالعة نازلة على فمه، ال�شجائر ِخل�شت من 
امبارح، الكنتني �شجائره تاأتي كل اأ�شبوع.. بع�ص املحرتمني اأعاروين 
�شيجارتني، واحدة بعد ب�شل الع�شاء والثانية بعد ب�شل فطور اليوم. 

هاموت على �شيجارة، ومل اأزل اأدخن يف اخلباثة بعيًدا عن اأبي رغم 
علمه بذلك.. 

اأنا عايز �شيجارة �شروري، ها�شربها بعيد وبعدين  “بابا.. معل�ص 
اأرجعلك..”

اأخذت اأ�شفط االأنفا�ص متالحقة، يحتلني �شعور غريب بالن�شوة.. 
عادي”  وا�شربها..  تعاىل  معاك..  اأقعد  جي  اأنا  “ب�ص 

اأخرج الفرخة املحمرة والعنب والبوفتيك من حقيبة �شوق قما�ص 
كبرية، ثمة �شنطة بال�شتيك اأخرى فيها معلبات.. معلبات.. 

�شعيد..”  يا  ليه  كله  ده  “�شايل 
كانت ال�شيجارة يف يدي ويدي بجوار فخذي ُتخفي ال�شيجارة حتت 

الدكة الرخامية.. 
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اأول ما عرف  ا�شرب وال يهمك، تعرف.. جدك حممود  “يا عم.. 
اإين بدخن قال اإن ال�شجاير دي مفيدة وحاجة حلوة خال�ص..” 

3– الكوملان.. 
اجلمعة الفائتة �شاألني “�شعيد” عن اأي �شيء اأريد، قلت اإن نف�شي 

يف �شوية ميه �شاقعة.. 
ال�شوق البال�شتيك يف يد، ويف  اليوم وجدته يحمل حقيبة  جمعة 
�شطحه  على  الربودة  خرجت  مياه..  “كوملان”  يتدىل  االأخرى  اليد 

بغواية! 
يا�شر”  “اأم  علّي  �شُت�شلم  �شارعنا،  داخل  واأنا  القادمة  االإجازة  يف 
اأمام معرو�شاتها املنزلية، ُتبلغني باأنها مل تاأخذ مقدمة للكوملان الذي 
وائل  “ اأ�شل  �شواد عيوين..  اأجل  �شعيد” بالق�شط من  “عم  ا�شرتاه 

جي�شه يف ال�شحرا ونف�شه ي�شرب �شوية ميه �شاقعة..” 
اأ�شار  املثلج..  باملاء  بناتي وغ�شله  كي�ص عنب  اأخرج  اأفرغ احلقيبة، 

اإىل بع�ص علب ال�شجائر يف الكي�ص االآخر.. 
اإيه..”  يبقى  �شاقًعا..  يكون  ال  البناتي  العنب  “اأ�شل 

م  بقى  نف�شك  ريح  �شعيد،  عم  يا  قوي  ر�شا  كده  لغاية  “طيب.. 
امل�شوار.. دول 3 �شهور تدريب، يعني 12 جمعة يا حاج..” 

اأ�شوفك،  هاجي  جمعة  كل  يعني..  اهلل..  باإذن  وائل..  يا  “ُب�ص 
بيفكرين  هنا..  املكان  بحب  اأنا  وبعدين  كده،  غري  اأعمل  مقدر�ص 

باأيام اجلي�ص..”. 
• • •

هند�سة ميدانية 

االثنني 10/5/1971 
ا �شري جدًّ

الدر�ص االأول
اخلنادق ومراحل اإن�شائها

راقًدا:-  الو�شع  حفرة   )1
وت�شل  �شم   25 بعمق  دقيقة   25 حلفرها  احلفرة  هذه  ت�شتغرق 

ن�شبة اخل�شائر فيها اإىل 40 %. 
مرتكًزا:-  الو�شع  حفرة   )2

وت�شل  �شم،   60 بعمق  دقيقة   45 حلفرها  احلفرة  هذه  ت�شتغرق 
ن�شبة اخل�شائر فيها اإىل 25 %. 

واقًفا:-  الو�شع  حفرة   )3
110 �شم، وت�شل  60 دقيقة بعمق  ت�شتغرق هذه احلفرة حلفرها 

ن�شبة اخل�شائر فيها اإىل 3 %.   

• • •
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اأمـام 
دار الق�ساء العايل 

مرة/ 
قدمية..  كبرية،  �شفر،  حقيبة  فيها  حملت  التي  الوحيدة  وهي 
عليها  كربت  عنها:  نقول  اأن  ميكن  التي  الكتب  من  بكثري  امتالأت 

الدماغ.
االإ�شعاف، يفر�ص جمموعة كتب قدمية  بريد  اأمام  بائع اجلرائد 

بجوار فر�شة ال�شحف، و�شعت احلقيبة اأمامه: ت�شرتي دول يا عم؟
اإىل احلقيبة  يده، نظر  يفارق  الذي ال  العم ك�شف اجلرائد  ترك 

بعدما فتحتها وجثوت على ركبتي.. 
- ع�شرين جنيه يا بني.. 

- ب�ص! 
الكمية  عن  ناهيك  عناوينها،  اأو  الكتب  موا�شيع  حتى  ير  مل 
اأفر�ص  اأنا  ده  جنيه،  بع�شرين  ده  كل  جرائد..  وجمالت..  الكبرية.. 

بيهم جنبك ورزقنا على اهلل. 
- كان غريك اأ�شطر.. 

متام  يف  كنت  وهم–  –دون  قبل  من  ال�شطارة  اأُجرب  مل  الأنني 
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�شارع  ناحية  من  العايل  الق�شاء  دار  ر�شيف  على  �شباًحا  الثامنة 
رم�شي�ص.. 

على  الكتب  جمموعة  اأفر�ص  ال�شادات..  اأكادميية  اأمام  بال�شبط، 
ورق جرائد واأجل�ص على حقيبة ال�شفر القدمية.. 

املوظفني  من  جمموعة  الر�شيف  ا�شتقبل  ال�شاعة  خالل  يف 
والعابرين.. 

بكام؟”  ده  “الكتاب 
“ده..” 

اآي نعم “يو�شف اإدري�ص” رجل حمرتم، تعرفون اأنه “ت�شيخوف” 
ي�شرته  مل  ذلك  رغم  ج.  الـ2  –االآن– �شوى  ي�شاوي  ال  لكنه  بلدنا.. 

ال�شائل.. لو رجع وفا�شل يف جنيه بحاله.. موافق. 
ده..”  “بكام 
“بجنيه..” 
“بُن�ص...” 

ا اأ�شود.. ح�شر “عم �شعيد” يحمل كي�ًشا بال�شتيكيًّ
- فيه حاجه يا بابا؟

- قلت نفطر �شوا.. وبعدين هنفمَعك.. 
- ب�ص دي �شاعة �شغل عندك! 

- وال يهمك.. االأ�شان�شري عطالن، على بال مانفطر يكون ات�شلح 
اإن �شاء اهلل. 

وتركه  جنيًها  ع�شرين  دفع  الفر�ص،  على  كتاب  اأغلى  عن  �شاألني 

�شرائب  ماأمورية  اإىل  ورجع  بجواري  الكي�ص  و�شع  مكانه،  نف�ص  يف 
االأزبكية، يو�شع اأمام خطوته متجًها اإىل االأ�شان�شري.. 

يفتح ويدخلهم بالتوايل: معل�ص يا بهوات، اأ�شل كنت بودي الفطار 
لوائل.. 

...........................................

مرة ثانية/ 
اأول يوم  اإن الع�شرين جنيه بتوع الراجل و�شهم حلو،  يظهر   
بعت بـ 150ج، الثاين 100، 50، 70 لدرجة اإن احلكاية دخلت دماغي 
املُ�شرتين من موظفي  اأن معظم  اأكمل.. متغا�شًيا عن حقيقة  وقلت 

ماأمورية ال�شرائب.
يح�شرون بعد ال�شاعة الثانية تلبية لدعوة “عم �شعيد”.. فني يا 

عم وائل الكتب؟ 

...........................................
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مرة اأخرية/ 
بعد حواىل اأ�شبوعني -مدة جتربة ال�شطارة- جاء اليوم االأخري.. 

“�شيد” بتاع  “عم حممد” وعلى  على  �شلمت  ال�شبح،  فر�شت يف 
املناديل عن ي�شاري والواد “حم�شن” بياع كتب القانون على مييني. 

وقف رجل �شمني اأحمر اخلدين واأم�شك بكتاب.. 
�شمحت؟”  لو  “بكام 

فاروق  نبيل  االأ�شتاذ  م�ص  نبيل..  اأ�شتاذ  يا  فلو�ص  غري  “من 
بر�شوا؟” 

�شكًرا..”  “�شكًرا.. 
اأردت اإبالغه برتبيتي على �شال�شل رجل امل�شتحيل وملف امل�شتقبل 

مثل اجلميع، ومثلكم. 
لكني مل اأُرد زيادة �شمنة الرجل واحمراره.. 

“�شونيا  �شراعات  توفيق”..  و”منى  �شربي”  “اأدهم  فاكرين 
جراهام”! يا �شالااام!

هل هذا الهرج تتابع للذكريات، اأم ما الذي يحدث!
حممد؟”  عم  يا  اإيه  فيه  “هو 

وائل..”  عم  يا  البلدية  بلدية..  اإيه!  “فيه 
بلدية.. اآه.. اإمنا اأين كانت تلك البلدية طوال االأ�شبوعني!

ميكن  الفطور،  يح�شر  �شعيد”  “عم  العال،  عال  يعدي  يوم  كل 
يجيب بعد الظهر �شوية فاكهة.. حاجة حلوة بعثها له الفندق الكائن 

يف نف�ص العمارة.. 

على هذا، النهارده يوم نح�ص.. اأين اأنت يا �شعيد...
وقف البوك�ص اأمام الر�شيف..

نزل منه عدة جنود و�شابط �شاب و�شيم..
�شار خاللنا ي�شري بكفه: اركب.. اركب.. 

يا خرب اإ�شود! حتى اأنا.. اأركب اإيه يا عامل! ملي�ص دعوة باملوا�شيع 
خال�ص.. جتربة �شطارة �شتحدفك يف داهية!

ظهر “�شعيد” اآتًيا يجري بن�شاط و�شرعة ال تتنا�شبان مع  خ�شونة 
ركبتيه.. اإىل اأن ا�شتقرت كفه على كتفي.. 

بني كان قلبي حا�ش�ص..  يا  اتاأخرت عليك، واهلل  وائل  يا  “معل�ص 
ربنا يجازي اللي كان ال�شبب” 

اركب..”  يل  قال  “الظابط 
فني..”  هو  اإيه..  “تركب 

كان عاد مرة اأخرى من عند نقابة املحاميني.. 
بني؟”  يا  ليه  ماركبت�ص  “انت 

لكزين “�شعيد” كي ال اأُرد واأمتثل اأمام ال�شابط.. 
والد  زي  اعتربين  والنبي  ا..  جدًّ اآ�شف  اأنا  بيه..  يا  “معل�ص 
اآخر مرة هيقف  اإنه  العلي العظيم  اأق�شم لك باهلل  �شعادتك.. يعني.. 

هنا.. عل�شان خاطر ربنا..” 
يظهر اإن البيه كان ابن نا�ص الأنه ربت على كتف “�شعيد”.. خال�ص 

يا حاج.. عل�شان خاطرك.. لكن الزم مي�شي حااًل.. 
ربنا  بني..  يا  ال�شحة  يعطيك  ربنا  طبًعا..  حااًل..  “حااًل.. 

يخليك الأهلك..” 
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كي  يفَّ  �شخط  ثم  يُلمها،  الكتب  على  حمني  “�شعيد” وهو  يدعو 
من�شي.. 

ناظًرا يف  ب�شخط  الكتب  بقية  القدمية على  ال�شفر  قفلت حقيبة 
يوليو   26 اأعرب  واأنا  علّي  ينادي  �شعيد”  “عم  تارًكا  ال�شابط،  عني 

متجًها لبائع اجلرائد اأمام مكتب االإ�شعاف.. 
ت�شرتي دول يا عم! 

• • •

اجلميالت النائمات 

هي  كتابتها  يف  يرغب  كان  التي  الرواية  باأن  “ماركيز”  ُي�شرح 
على  يحققها  حتي  داخله  الرغبة  تظل  كاواباتا.  نائمات..  جميالت 

طريقته يف عاهراته احلزانى.. 
راأيتها  الرواية،  “ماركيز”  يكتب  اأن  يف  ا  اأي�شً رغبُت  �شراحة.. 

ُمف�شلة عليه ب�شكل ما.. 
ا.. واأبدع.  كاأن “كاواباتا” �شرق منه عاملًا خا�شًّ

يف  الرواية  ا�شتخ�شار  “ماركيز”  رغبة  تعترب  اآخر  جانب  من 
“كاواباتا”!

)قالت �شيدة الُنزل حمذرة اإيجوت�شي العجوز: لي�ص من الالئق اأن 
ي�شدر عنك اأي ت�شرف يت�شم بقلة الذوق.

لي�ص من الالئق اأن تُد�ص اإ�شبعك يف فم امراأة نائمة، 
اأو حتاول يف اأي اجتاه اآخر من هذا القبيل()1( 

..............................................

..............................................

1-	يا�سوناري	كاواباتا..	اجلميالت	النائمات		
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  يف اإحدى اأما�شي االأيام خل�شت ال�شجائر مني..
واجلميع.. “�شعيد” نائم، 

فتحت �شنطته اجللد ال�شغرية باحًثا عن �شجائره الفرط.. 
وجدت ال�شورة.. 

فتاة  النائمات”..  “منزل اجلميالت  بنات  ا�شتدعت  التي  ال�شورة 
و�شع  يف  وتنام  عينيها،  ُتغم�ص  راأ�شها،  اأعلى  ذراعيها  ترفع  يابانية 

جنيني... عارية. 
اهلل... ده “�شعيد” له يف املوا�شيع..

ما الذي يفعله بهذه ال�شورة؟ 

..............................................

..............................................

يف اإحدى اأما�شي االأيام كانت معي �شجائر.. 
كنت اأعرف اأن �شنطة “�شعيد” اجللدية حتوي �شورة اأعجبتني.. 

كانت هناك �شهوة! 

..............................................

..............................................
وحماها  زوجتي  بني  عديدة  مقابالت  حدثت  ب�شنني،  ذلك  بعد 

“�شعيد”.. 

تبو�شه على خديه يف كل لقاء، ينك�شف، يحمر وجهه االأبي�ص. 
تاأتي ذكرى ال�شورة على دماغي من اآن الآخر.. كلما حدث اللقاء.. 

هل اأغار عليها من تلك البو�شة؟ 
هل ما زالت ال�شورة يف �شنطته؟ 

ما الذي كان يفعله “عم �شعيد”.. بهذه ال�شورة؟ 

• • •
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اأيــام.. 

ومعه  ابني  حممود  ذهب   12/4/2003 املوافق  ال�شبت  يوم  يف 
يقوم  التخطيط  لوزارة  تابع  معر�ص  اإىل  هريدي  حممود  �شديقه 
لنا  املعر�ص  واأح�شروا من  بامل�شكن،  لنا  االأخ �شريف رزق جار  باإدارته 

�شخان اأوليمبك “10 لرت” وبوتاجاز يونيفر�شال “4 �شعلة”. 

...........................................

مكتب  اإىل  زوجتي  وائل  اأم  ذهبت   9/4/2003 االأربعاء  يوم  ويف 
االأوىل  الو�شلة  ثمن  126ج  مبلغ  ودفعت  الطبيعي  للغاز  التعاقد 

اخلا�شة بالبوجتاز. 

...........................................

ويف يوم االإثنني 14/4/2003 ذهبت اأم وائل مرة ثانية اإىل مكتب 
الثانية  الو�شلة  ثمن  170ج  مبلغ  ودفعت  الطبيعي  للغاز  التعاقد 
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اخلا�شة بال�شخان.. 
وهذا للعلم واهلل املوفق.. 

ملحوظة هامة: 
ق�شط البوتاجاز وال�شخان ملدة �شنتني.. 

...........................................

يوم االأربعاء 4/6/2003 ح�شر مندوب �شركة اإيديال وقام بت�شغيل 
الغ�شالة االأتوماتيك، وبهذا يكون يوم االأربعاء 4/6/2003 هو اأول يوم 

لت�شغيل الغ�شالة االأتوماتيك التي ا�شرتيناها بالتق�شيط.. 
وهذا للعلم.. 

...........................................

“اك�شرتا”  م�شحوق  جردل  ا�شرتينا   10/8/2003 االأحد  يوم  يف 
للغ�شيل االأتوماتيك. 

...........................................

 “ “ملحوظة 
بداأ يوم االثنني 5/5/2003 ت�شغيل الغاز الطبيعي فعاًل يف ال�شقة، 

ا اإن �شاء اهلل...  ومت اال�شتغناء عن االأنبوبة نهائيًّ
وكل ذلك باأمر اهلل تعاىل.. 

�شعيد

• • •
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حكاية الفنان االأخرية 

متهيد.. 
تتداخل الروايات، بينما كل ال�شخو�ص خارج ذلك التداخل،   

يف مكان اآخر -على راأي كونديرا-   
ميثلون حيواتهم. فقط.   

..........................................

..........................................

م�ست�سفي املنرية 
يف  �شباًحا  التا�شعة  جاءت  كاأُخريات..  �شاهرة  ليلة  اأم�ص،  ليلة 

اأواخرها، مل اأمن بعد.
الوالد.. تعبان.. مت نقله مل�شت�شفى املنرية. 

و�شف العنوان )االأخ �شريف رزق جار لنا بامل�شكن(.. 
ر�شمت هيكاًل ال واعًيا للرحلة.. عرب اأنفاق املرتو.. 

الثانية  مكاملته  جاءت  اخليمة  �شربا  حمطة  �شالمل  �شعود  قبل 
ت�شاألني عن مكاين..

اأبوك.. تعي�ص انت.. 
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قدمي  لغاية  نزلت  الروح  بّيا،  لفت  الدنيا  اإن  لهم  قلت  ذلك  بعد 
ُم�شعرة اإياي بخوف كثرًيا ما حب�ص نف�شي عندما كان ي�شبطني -اأي 

اأحد- عرب احلياة.. يف �شيء اآثم. 
احلقيقة.. مل اأعرف ما الذي حدث وقتها، لكنني فكرت يف تاك�شي.. 

اأكيد �شتكون اأجرته كبرية لغاية املنرية! 
مل ُيعجبني التفكري يف اأجرة التاك�شي واأبويا.. تعي�ص انت..

�شاورت  ومنه  لرم�شي�ص  ميكروبا�ص  ركبت  ذلك  من  الرغم  على 
لتاك�شي “م�شت�شفى املنرية يا ا�شطى..”. 

تعمدت تعلية �شوتي يف التليفون الذي جاءين من والدتي.. 
تريد اأن ناأتي به لتغ�شيله يف البيت، ويخرج من البيت.. 

اأخرى  مرة  كاأي  املرة  لي�شت  فعاًل،  حق  عندها  حا�شر..  حا�شر.. 
ميكن اأن يعقبها مرات.. 

لن يظل -�شويه- ثم يرجع، حقها اأن تراه قبل الرحيل. 
يف نف�ص الوقت اأردت -دون وعي- اإبالغ ال�شائق مبا حدث.. 

اأردت اإبالغه باأن “عم �شعيد” لن نراه بعد اليوم.. 
اأنني مل اأ�شعر بوح�شته �شوى االآن.. 

اأنني مل اأجل�ص معه طيلة حياتي مبا يكفي. 
هل �شرياعي كل ذلك عند طلب االأُجرة؟ 

مل يجئ على بايل مواقف املوت الفائتة التي كنت فيها معاوًنا مع 
املُ�شاب، ُمعزًيا له لي�ص اإال.. خارج امل�شهد.. 

قدام  ال�شائق  �شاأخانق  اأين  بايل  على  يجئ  مل  الوقت،  ذات  يف 
امل�شت�شفى بعدما مل تعجبه اخلم�شة جنيهات من رم�شي�ص للمنرية.. 

وطلب ع�شرة!

• • •
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لو كان اأبويا فنان!

تويف   30/3/2009 املوافق  االثنني  اأم�ص  �شباح  من  العا�شرة  يف 
اإىل رحمة اهلل تعاىل الر�شام الكبري “�شعيد عبد العال” يف م�شت�شفى 
القوات امل�شلحة اإثر اأزمة قلبية حادة عن عمر يناهز الثالثة وال�شتني.. 

و�شيتم تلقي العزاء م�شاء اليوم يف م�شجد عمر مكرم.. 
الواحد والثالثني من �شهر دي�شمرب �شنة  الراحل يف  الفنان  ولد 
يعمل  اأبوه  وكان  فقرية،  اأ�شرة  يف  ن�شاأ  بالقاهرة،  �شربا  بحي   1948

طباًخا لدى اأحد الب�شوات الُقدامى. 
مل ُيكمل تعليمه بعد ح�شوله على دبلوم املدار�ص الفنية ال�شناعية 

من مدر�شة �شربا الثانوية بحي اخلازندار.. 
يف �شنة 1970، ويف اآخر فرتة جتنيده بالقوات امل�شلحة ُيثني عليه 
ر�شمها  �شورة  ب�شبب  العلم  عيد  يف  النا�شر”  عبد  “جمال  الرئي�ص 

لل�شد العايل، ويعطيه مكافاأة مالية واأجازة اأ�شبوًعا. 
الر�شم نظرة  الفنان ملحاوالته القدمية يف  بعد تلك احلادثة ينظر 
اأخرى، يف نف�ص التوقيت يتو�شط اأحد االأ�شدقاء ملقابلته بالفنان “م�شطفى 

ح�شني” الذي رحب بر�شوماته ومت تعينه مبجلة روز اليو�شف.. 
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كان على م�شارف االلتحاق ب�شركة “اإ�شكو” للغزل التي ُتعد ثاين 
ال�شركة  الفنان  يرتك  ذلك  رغم  املحلة،  �شركة  بعد  ال�شركات  اأكرب 

وي�شتمر ير�شم يف املجلة ل�شنوات.. 
نذكر  خمتلفة  بلدان  من  جوائز  عدة  على  الراحل  الفنان  ح�شل 

منها: جائزة الدولة التقديرية، وجائزة فينايل فين�شيا.. 
الكاتب  والد  العال” هو  عبد  “�شعيد  الفنان  اأن  بالذكر  اجلدير 

�شعيد”..  “وائل 
كاتب هذه الرواية! 

• • •

ل اأبي  ن�سيت اأن اأُقبِّ

ال اأحد يعرف اأنني اأراك حتى االآن.
ال اأريد اأن اأبلغهم باأنك تطلع يل..

بغري كالم نظل ننظر لبع�ص.
دعوت اهلل يف اأثناء ُغ�شلك اأن يفتح بيننا حجاًبا كالذي فتحه بني 
على  راأيت  مرة..  اأول  خفُت  �شراحة..  اخلليل” وزوجته،  “اإبراهيم 
عينيك مهابة غريبة وموح�شة تكاد تكون خميفة.. هل يدعو االإن�شان 

مبا ال ي�شتطيع حمله!
اأتذكر املياه املن�شابه على ج�شدك االأبي�ص واأنت نائم، كنت فقط.. 

نائم يا اأبي.. 
مل اأر الراحة على وجهك مثلما كانت وقتها. 

هل قبلتك مثلما فعل اجلميع قبل اأن ُنغلق عليك الكفن ونربطه؟ 
اأظنني.. ن�شيت ذلك! 

• • •
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E Z O

�شنطة جلدية �شوداء �شغرية
 -من النوع ال�شيني- 

تتدىل و�شط حزام
-من نف�ص خامتها-

 على األني.. 
ت�شتطيع من خالله

تو�شع، 
وت�شيق، 

امل�شافة بني كتفك.
وال�شنطة. 

ثالث �شو�شت..
ُتغلق ثالثة جيوب هرمية يف حجمها بالتوايل.. من املقدمة..

للنهاية: 
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اجليب االأول 

مق�ص �شدئ.. 
دبو�ص كبري مفتوح..  

بقية عود بخور.. 
ميدالية بال�شتيك بها حلقة مقطوعة.. 

اأو�شتيك �شاعة معدن قدمي.. 

.......................................................................

............................................................................

...........................................................................

............................................................................

............................................................................
..................................................................

اجليب الثاين 

�شلن ف�شة.. 
جفت.. 

مفتاح منرة 5.. 
م�شمار قالووظ عري�ص.. 

حلقة ميدالية ُخطاف.. 
ا..  قلم جاف غريب وق�شري جدًّ

كي�ص بال�شتيك مقفول على حبتني فياجرا 120 مق�شو�شتني.. 
حبة Tiger على خلفيتها الكبرية �شورة منر �شر�ص يفتح فمه.. 

حبتان متجاورتان Panadol  لل�شداع.. 
�شورة اجلميالت النائمات.. 

.......................................................................

............................................................................

...........................................................................

............................................................................

............................................................................
..................................................................
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اجليب الثالث 

�شنطة بال�شتيك �شغرية داخلها اأخرى اأ�شغر.. 
والعة على �شكل قطة.. 
اأذكار ال�شباح وامل�شاء.. 

�شريط �شاتان فيونكة اأبي�ص × دم الغزال مكتوب عليه.. 
)�ُشهيلة ملا تدلع       

                  تخلي الدنيا تولع  9/5/2007(.. 
اإعالن على نتيجة �شغرية.. 

ال�شفوة لبيع وتق�شيم االأرا�شي.. 
............................
............................
............................
............................

قلم فحم. 
• • •

متت بحمد اهلل وف�شله
30/3/2009
28/5/2012

تب
لكا

ف با
عري

الت

وائل �سعيد حممود عبد العال 
وروائى" "قا�س 

االإ�سدارات االأدبية:
جمموعة	 	- الأ�سياء	 كل	 حتدث	 كالعادة	  •

ق�س�سية		-	تاريخ	�سدوره	:1999.

حتت الطبع:
• حكايات	عن	اإ�ساءة	الفهم	– جمموعة. 

•  	الربنامج	العام		– جمموعة

اجلوائز:
من	 دورات	 عدة	 يف	 والثالث	 الثاين	 •املركز	

م�سابقة	رامتان	)	طه	ح�سني	(	
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اجلوائز:
من	 دورات	 عدة	 يف	 والثالث	 الثاين	 •املركز	

م�سابقة	رامتان	)	طه	ح�سني	(	
 •بع�ض	جوائز	ق�سور	ثقافة	/	رو�ض	الفرج	– 

الريحاين	– �سربا	اخليمة	
	.. العامية	 �سعر	 م�سابقة	 يف	 الول	 •املركز	

جتليات	القاهرة	..)	ق�سدية	منفردة	(
•امل�سابقة	املركزية	لق�سور	الثقافة

•م�سابقة	املواهب	– دورة	اإبراهيم	اأ�سالن	  


